Zápisnica
(22)

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jablonov nad Turňou,
konaného dňa 26.10.2016
Prítomní:

Ing. Slavomír Zubriczky, starosta obce
Poslanci : Zoltán Boros
Štefan Kocsis
Csaba Kustván
Mgr. Alžbeta Tamásová
Oľga Hegedüsová
Ing. Patrik Milata

Neprítomní, ospravedlnený: Ing. Robert Zubrický
Ďalší prítomní: viď. prezenčnú listinu

Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Schválenie programu zasadnutia
Kultúrny dom – havarijný stav. Cenová ponuka stanovená prieskumom trhu na opravu
strechy kultúrneho domu (použitie prostriedkov rezervného fondu)
5. Spoluúčasť na pripravovanom projekte INTERREG cezhraničná spolu práca V-A
SK- HU – ELECTRA (Educational, Leisure and Cultural Centre to support regional
activities contributing to cross-border cooparation - Kultúrne a školiace centrum pre
podporu regionálnych aktivít miestnej samosprávy)
6. Ponuky úveru na kúpu nehnuteľnosti budovy bývalej colnej správy – SZRB, Prima
banka
7. Návrhy komisií:
a) Komisia ochrany verejného poriadku
b) Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a pozemných
komunikácií
c) Komisia rozvoja vzdelávania, sociálna, starostlivosť o seniorov, rodinu a dieťa
8. Žiadosť o umiestnenie informačnej tabule Slovnaft
9. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy (Bartóková K., Kardos D., Balázs V.)
10. Sociálny podnik – príprava podkladov, pracovné stretnutie
11. PHSR – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 2016-2022
12. Žiadosť o sponzorstvo – Základná umelecká škola Rožňava
13. Záznam z kontroly uznesení Obecného zastupiteľstva január - jún 2016
14. Rôzne
15. Záver
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K bodu č. 1 Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Jablonov nad Turňou otvoril o 18:00 hod. a viedol
starosta obce Ing. Slavomír Zubriczky, ktorý privítal všetkých prítomných. Konštatoval, že
zasadnutie je zvolané v súlade so zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
Počet prítomných poslancov: 6 z celkového počtu 7. Obecné zastupiteľstvo je uznášania
schopné.
K bodu č. 2 Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Za overovateľov zápisnice starosta obce určil:
Ing. Patrik Milata, Oľga Hegedüsová
Za zapisovateľa starosta určil: Ing. Slavomír Zubriczky
K bodu č. 3 Schválenie programu zasadnutia
Starosta obce predniesol návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva podľa pozvánky.
A navrhol doplniť do programu: Žiadosť spoločnosti Profitherm Jablonov s.r.o a Mercury
Stav s.r.o., Zátišie 10, Bratislava. O doplnenom programe rokovania dal starosta obce
hlasovať:
Hlasovanie:
Za:

6

O. Hegedüsová, Š.Kocsis, Cs. Kustván,
Mgr. A. Tamásová, Ing. P. Milata, Z. Boros

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Uznesenie č. 285
Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonov nad Turňou
schvaľuje
program zasadnutia obecného zastupiteľstva v nasledovnom znení:
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kultúrny dom – havarijný stav. Cenová ponuka stanovená prieskumom trhu na opravu
strechy kultúrneho domu (použitie prostriedkov rezervného fondu)
5. Spoluúčasť na pripravovanom projekte INTERREG cezhraničná spolu práca V-A
SK- HU – ELECTRA (Educational, Leisure and Cultural Centre to support regional
activities contributing to cross-border cooparation - Kultúrne a školiace centrum pre
podporu regionálnych aktivít miestnej samosprávy)
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6. Ponuky úveru na kúpu nehnuteľnosti budovy bývalej colnej správy – SZRB, Prima
banka
7. Návrhy komisií:
a) Komisia ochrany verejného poriadku
b) Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a pozemných
komunikácií
c) Komisia rozvoja vzdelávania, sociálna, starostlivosť o seniorov, rodinu a dieťa
8. Žiadosť o umiestnenie informačnej tabule Slovnaft
9. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy (Bartóková K., Kardos D., Balázs V.)
10. Sociálny podnik – príprava podkladov, pracovné stretnutie
11. PHSR – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 2016-2022
12. Žiadosť o sponzorstvo – Základná umelecká škola Rožňava
13. Záznam z kontroly uznesení Obecného zastupiteľstva január - jún 2016
14. Žiadosť spoločnosti Profitherm Jablonov s.r.o a Mercury Stav s.r.o., Zátišie 10,
Bratislava
15. Rôzne
16. Záver
K bodu č. 4 Kultúrny dom – havarijný stav. Cenová ponuka stanovená prieskumom
trhu na opravu strechy kultúrneho domu (použitie prostriedkov rezervného fondu)
Predkladá starosta obce. Na základe výzvy na predloženie cenovej ponuky bola predložená
najnižšia cena v sume 15.106,50 €. Financovanie opravy bude zabezpečené z nasledovných
zdrojov: 10.000,--€ z Nadačného fondu Municipality pri Nadácii SPP a 5.106,50 € z vlastných
zdrojov.

Uznesenie č. 286
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo
výške 5.106,50 € na odstránenie havarijného stavu majetku obce – strechy kultúrneho domu
v zmysle ustanovenia § 10 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
T: do 30.12.2016
Z: starosta obce
Hlasovanie:
Za:

6

O. Hegedüsová, Š. Kocsis, Cs. Kustván,
Mgr. A. Tamásová, Ing. P. Milata, Z. Boros

Proti:

-

Zdržal sa:

-

K bodu č. 5 Spoluúčasť na pripravovanom projekte INTERREG cezhraničná spolu
práca V-A SK- HU – ELECTRA (Educational, Leisure and Cultural Centre to support
regional activities contributing to cross-border cooparation - Kultúrne a školiace centrum
pre podporu regionálnych aktivít miestnej samosprávy)
Predkladá starosta obce.
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Uznesenie č. 287
Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonov nad Turňou schvaľuje výšku spolufinancovania projektu
vo výške 5% čo činí 12 249,89 €, v rámci predloženej žiadosti o nenávratný finančný príspevok
vo výzve INTEREG V-A SK-HU s názvom projektu: ELECTRA (Educational, Leisure and
Cultural Centre to support regional activities contributing to cross-border cooparation Kultúrne a školiace centrum pre podporu regionálnych aktivít miestnej samosprávy), v rámci
prvej výzvy s kódom SKHU/1601 v prioritnej osi PO4 – Podpora cezhraničnej spolupráce
orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti.
Hlasovanie:
6

Za:

O. Hegedüsová, Š. Kocsis, Cs. Kustván,
Mgr. A. Tamásová, Ing. P. Milata, Z. Boros

Proti:

-

Zdržal sa:

-

T: stály
Z: starosta obce
K bodu č. 6 Ponuky úveru na kúpu nehnuteľnosti budovy bývalej colnej správy –
SZRB, Prima banka.
Predkladá starosta obce.
Uznesenie č. 288
Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonov nad Turňou ruší uznesenie č. 229 o podanie žiadosti
o poskytnutie úveru na kúpu nehnuteľnosti v obci Jablonov nad Turňou – budovu bývalej colnej
stráže a priľahlých pozemkov a schvaľuje použite prostriedkov rezervného fondu na
kapitálový výdavok vo výške 17 900,-- € na kúpu nehnuteľnosti v obci Jablonov nad Turňou –
budovu bývalej colnej stráže a priľahlých pozemkov:
-

budova colnej stráže súp. č. 399, postavená na pozemku parc. č. C-KN č. 677/3,
pozemok parc. č. C-KN č. 677/3 - zastavané plochy a nádvoria, výmera 306 m2,
pozemok parc. č. C-KN č. 677/2 - zastavané plochy a nádvoria, výmera 1695
m2, všetky zapísané na LV č. 914 v k. ú. Jablonov nad Turňou,

Hlasovanie:
Za:

6

O. Hegedüsová, Š. Kocsis, Cs. Kustván,
Mgr. A. Tamásová, Ing. P. Milata, Z. Boros

Proti:

-

Zdržal sa:

T: stály
Z: starosta obce
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K bodu č. 7 Návrhy komisií:
a) Komisia ochrany verejného poriadku
b) Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a pozemných
komunikácií
c) Komisia rozvoja vzdelávania, sociálna, starostlivosť o seniorov, rodinu a dieťa
Komisia ochrany verejného poriadku
Predseda komisie informoval poslancov zo zápisnicou zo zasadnutia komisie dňa 7.10.2016,
kde boli prerokované nasledovné body:
1. Podnet na výrub stromov
2. Kanalizačné poklopy
3. Klub mládeže
4. Vianočné osvetlenie obce
Bod č. 1 Podnet na výrub stromov
Komisia prerokovala podnet p. Ľ. Baltovej a p. G. Kardosa na výrub stromov v areáli cintorína,
ktoré pri odkvitnutí a opadávania lístia znečisťujú nádvoria dotknutých občanov.
Komisia prešla areálom cintorína a navrhuje výrub stromov pozdĺž oplotenia v počte 16 kusov
(gaštan, lipa), ktoré svojimi rozmermi (koreňmi) vytláčajú oporný múr oplotenia.
Bod č. 2 Kanalizačné poklopy
Komisia navrhuje opravu kanalizačných poklopov, ktoré ohrozujú bezpečnú prevádzku na
miestnych komunikáciách. Na opravu 9 kanalizačných poklopov bola vypracovaná cenová
ponuka, ktorá bola zamietnutá z vysokých finančných nákladov (cca 8.000 €). Oprava bola
navrhnutá pre obecnú prevádzkareň.
Bod č. 3 Klub mládeže
Nakoľko komisia zistila neporiadok v klube mládeže a pred klubom navrhuje výmenu zámku
dverí a kým nebude zodpovedná osoba za prevádzku klubu, klub mladých bude zatvorený !
Bod č. 4 Vianočné osvetlenie obce
Komisia žiada prekontrolovať zásuvky na vianočnú výzdobu, pretože po rekonštrukcii
verejného osvetlenia nevieme v akom stave sú či sú zapojené alebo nie sú zapojené.

Uznesenie č. 289
Obecné zastupiteľstvo obce Jablonov nad Turňou schvaľuje návrhy Komisie ochrany
verejného poriadku.
T: stály
Z: starosta obce
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Hlasovanie:
Za:

6

O. Hegedüsová, Š. Kocsis, Cs. Kustván,
Mgr. A.Tamásová, Ing. P. Milata, Z. Boros

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a pozemných komunikácií
Predseda komisie informoval prítomných poslancov zo zápisnicou zo zasadnutia komisie dňa
7.10.2016, kde boli prerokované nasledovné body:
1.Klub dôchodcov – oprava strechy a okapu
2.Dom smútku – zistené nedostatky – prehnité okno
Bod č. 1
Komisia navrhuje v klube dôchodcov oplechovanie okolo veže a osadenie dažďových zvodov
okolo Požiarnej zbrojnice. Realizácia sa uskutoční v čase opravy strechy nad kultúrnym
domom.
Bod. č. 2
Komisia navrhuje výmenu okna v dome smútku v priebehu budúceho roka, t.j. 2017 zo
severnej strany na plastové.
Uznesenie č. 290
Obecné zastupiteľstvo obce Jablonov nad Turňou schvaľuje návrhy Komisie výstavby,
územného plánovania, životného prostredia a pozemných komunikácií.
T: stály
Z: starosta obce
Hlasovanie:
Za:

6

O. Hegedüsová, Š. Kocsis, Cs. Kustván,
Mgr. A.Tamásová, Ing. P. Milata, Z. Boros

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Komisia rozvoja vzdelávania, sociálna, starostlivosť o seniorov, rodinu a dieťa
Predsedníčka komisie oboznámila poslancov zo zápisnicou zo zasadnutie jej komisie dňa
17.10.2016, na ktorom boli prerokované nasledovné body:
1.Informácie o Základnej škole s MŠ s vyučovacím jazykom maďarským
- Štatistické údaje
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- VZN o výške príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov
a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
- VZN o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt
dieťaťa v materskej škole
- iné /novela zákona č. 552/2003 Z.z., personálne zmeny/
2. Prejednanie zákonných možností sociálneho zabezpečenia obyvateľov obce: p. Ľ. Hajdú,
p. Hrnčiarová
3. Rôzne: Rumenica n.o., Pozdravenie jubilantov, Deň dôchodcov, budova Colnice, prehľad
o nájomcoch sociálnych bytov, Szilvásvárad podpis zmluvy o družbe
4. Podnety a pripomienky členov
Bod č. 1

Predsedníčka komisie oboznámila členov s aktuálnym stavom v Základnej škole
s materskou školou. K 15.09.2016 boli odovzdané aktuálne údaje na školský rok 2016/2017 o
počtoch žiakov, pedagogických zamestnancov, tried / Eduzber, Štatistický výkaz 3-01 /
a vzdelávacie poukazy, žiadosti na preplatenie cestovných nákladov dochádzajúcich žiakov
a žiadosť o pridelenie asistenta pre žiakov so zdravotným znevýhodnením na Okresný úrad
Košice.
Základná škola s materskou školou predložila aj návrhy na:
 VZN o výške príspevkov ZZ – ŠJ,
 VZN o výške mesačného príspevku ZZ – MŠ.
Taktiež oboznámila členky komisie s novelou zákona č. 553/2003 Z. z. / vzhľadom na 6%
navýšenie platov pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov/ a s personálnymi
zmenami na škole.
Bod č. 2 Prejednanie zákonných možností sociálneho zabezpečenia obyvateľov obce: p. Ľ. Hajdú,
p. Hrnčiarová

Na základe žiadosti od starostu obce, predsedníčka komisie informovala členky
o zdravotnom a sociálnom stave dvoch obyvateľov obce, ktorí majú dlhodobo problémy
a o ktorých, v zmysle zákona, sa treba určitým spôsobom postarať.
Pri riešení zdravotného stavu p. Ľ. Hajdúa komisia odporúča nasledovný postup:
 preveriť adresu trvalého bydliska,
 preveriť povinnosti rodinných príslušníkov vo vzťahu k nemu /v zmysle zákona
o rodine/
 spojiť sa s jeho rodinou / na základe informácií má tri deti, jedno ešte neplnoleté/
a skúsiť riešiť problém spolu s nimi,
 byť nápomocným vo vybavovaní potrebných dokumentácií k riešeniu tohto stavu.
Na riešenie sociálneho a zdravotného stavu p. Hrnčiarovej členky odporúčajú nasledovný
postup:
 preveriť povinnosti rodinných príslušníkov vo vzťahu k nemu /v zmysle zákona
o rodine/
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spojiť sa s jej rodinou / na základe informácií má rodinu v obci v okrese Košice
okolie /a skúsiť riešiť problém spolu s nimi,
byť nápomocným vo vybavovaní potrebných dokumentácií k riešeniu tohto stavu.

Bod č. 3 Rôzne
V rámci tohto bodu predsedníčka komisie informovala členky o:






stave denného stacionára Rumenica, n. o. – prerušuje činnosť z dôvodu zamietnutia
žiadosti o dotáciu od MSVaR SR. Žiadosť bude znovu podaná v roku 2017,
príprave oslavy pre jubilantov – 10. 12. 2016 o 13.00 hod.,
príprave oslavy Dňa dôchodcov,
možnosti odkúpenia budovy Colnice v Jablonove nad Turňou od MV SR,
podpise zmluvy o vzájomnej spolupráci medzi obcami Szilvásvárad a Jablonov nad
Turňou.

Bod č. 4. Podnety a pripomienky členov
-

-

upraviť dodatkom Pravidlá prenajímania sociálnych bytov v obci – je potrebné jeden
byt nechať stále ako rezervu, nakoľko v obci žije veľa ľudí, ktorí v budúcnosti môžu
mať zdravotné alebo sociálne problémy a tie v zmysle platných legislatív bude musieť
riešiť obec.
s cieľom zabezpečenia možnosti bývania pre mladé rodiny spojiť sa so správcom budov
vo vlastníctve katolíckej cirkví, ktorý v minulosti už slúžili ako nájomné byty –
informovať sa o možnostiach spolupráce resp. dlhodobého prenájmu pre obec.

Uznesenie č. 291
Obecné zastupiteľstvo obce Jablonov nad Turňou berie na vedomie návrhy a pripomienky
Komisia rozvoja vzdelávania, sociálna, starostlivosť o seniorov, rodinu a dieťa.

K bodu č. 8 Žiadosť o umiestnenie informačnej tabule Slovnaft
Starosta obce predložil poslancom žiadosť od Mgr. J.Heske na prenájom časti pozemku
potrebného na umiestnenie 1 ks informačnej tabule SLOVNAFT na parcele č. 1135 KN
v katastri obce.
Uznesenie č. 292
Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonov nad Turňou schvaľuje zverejnenie zámeru prenechať
majetok obce do nájmu, a to časť parcely č. 1135 KN v katastri obce na umiestnenie
informačnej tabule o smere a vzdialenosti k čerpacej stanici SLOVNAFT za sumu 180,-- €/rok.
T: ihneď
Z: starosta obce
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Hlasovanie:
Za:

5

O. Hegedüsová, Cs. Kustván,
Mgr. A. Tamásová, Ing. P. Milata, Z. Boros

Proti:

-

Zdržal sa:

1

Štefan Kocsis

K bodu č. 9 Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy (Bartóková K., Kardos D., Balázs V.)
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov so žiadosťami od nájomníkov sociálnych bytov
menovite: Dávid Kardos, Katarína Bartóková, Vojtech Balázs o predlženie prenájmu
sociálnych bytov. Žiadatelia si v roku 2016 plnili svoje záväzky voči obci.
Uznesenie č. 293
Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonov nad Turňou odročuje prejednanie žiadostí o predlženie
nájomnej zmluvy od nájomníkov sociálnych bytov na ďalšie zasadnutie obecného
zastupiteľstva.
K bodu č. 10 Sociálny podnik – príprava podkladov, pracovné stretnutie
Predkladá starosta
Uznesenie č. 294
Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonov nad Turňou berie na vedomie informáciu starostu obce
o výjazdovom rokovaní 25. schôdze vlády SR v Rožňave 14. septembra 2016 a prípravu
podkladov na zriadenie sociálneho podniku v obci Jablonov nad Turňou.

K bodu č. 11 PHSR – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 2016-2022
Predkladá starosta obce.
Uznesenie č. 295
Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonov nad Turňou berie na vedomie spracovanie strategického
dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce /PHSR/ 2016-2022. PHSR na
roky 2016-2022 bol podaný na Okresný úrad Rožňava, Odbor starostlivosti o životné prostredie
na posúdenie podľa Zákona č. 24/2006 Z.z. o posúdenie vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
K bodu č. 12 Žiadosť o sponzorstvo – Základná umelecká škola Rožňava
Starosta informoval poslancov zo žiadosťou Základnej umeleckej školy v Rožňave
o sponzorstvo.
Uznesenie č. 296
Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonov nad Turňou berie na vedomie žiadosť o poskytnutie
finančného sponzorského daru od Základnej umeleckej školy v Rožňave /ZUŠ/, ale vnútorné
smernice obce neumožňujú poskytnutie finančného sponzorského daru. Obec v priestoroch
Základnej školy s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským v Jablonove nad
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Turňou poskytuje bezplatne pre Základnú umeleckú školu v Rožňave priestory na výuku
umeleckých predmetov a takto podporuje uvedenú ZUŠ.

K bodu č. 13 Záznam z kontroly uznesení Obecného zastupiteľstva január - jún 2016
Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva zo záznamom z kontroly plnenia
uznesení Obecného zastupiteľstva v Jablonove nad Turňou za obdobie od 01.01.2015 do
30.11.2015 ktorú vypracovala hlavná kontrolórka obce. Poslanci po jednom prerokovali každé
jedno uznesenie.
Uznesenie č. 36
Uznesenie č. 43 - 61
Uznesenie č. 99
Uznesenie č. 140
Uznesenie č. 190
Uznesenie č. 191
Uznesenie č. 192
Uznesenie č. 193
Uznesenie č. 194
Uznesenie č. 214
Uznesenie č. 223/1
Uznesenie č. 223/2
Uznesenie č. 226
Uznesenie č. 227
Uznesenie č. 228
Uznesenie č. 236
Uznesenie č. 240
Uznesenie č. 249

Plnenie uznesenia: trvá
Plnenie uznesenia: splnené
Plnenie uznesenia: trvá
Plnenie uznesenia: splnené čiastočne, trvá
Plnenie uznesenia: trvá
Plnenie uznesenia: trvá
Plnenie uznesenia: trvá
Plnenie uznesenia: trvá
Plnenie uznesenia: nesplnené
Plnenie uznesenia: nesplnené
Plnenie uznesenia: trvá
Plnenie uznesenia: trvá
Plnenie uznesenia: trvá
Plnenie uznesenia: trvá
Plnenie uznesenia: trvá
Plnenie uznesenia: čiastočne splnené
Plnenie uznesenia: čiastočne splnené
Plnenie uznesenia: čiastočne splnené

Uznesenie č. 297
Obecné zastupiteľstvo v Jablonove nad Turňou schvaľuje zmeny v plnení jednotlivých
uznesení nasledovne:
I.

ruší uznesenia č. 190 z roku 2015 a vypracovaním Komunitného plánu sociálnych
služieb poveruje zástupcu starostu Mgr. A. Tamásovú.
T: 30.11.2016
Z: Mgr.A.Tamásová

II.
III.
IV.
V.
VI.

ruší uznesenie č. 191 a 140 z roku 2015 a č. 227 z roku 2016.
uznesenia č. 43, 61, 223/1,236, 249 splnené.
uznesenia č. 99, 223/2, čiastočne splnené
uznesenie č. 36, 194 z roku 2016 – trvá
uznesenie č. 214 z roku 2016 - nesplnené a ruší toto uznesenie.
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Hlasovanie:
6

Za:

O. Hegedüsová, Š. Kocsis, Cs. Kustván,
Mgr. A. Tamásová, Ing. P. Milata, Z. Boros

Proti:

-

Zdržal sa:

-

K bodu č. 14 Žiadosť spoločnosti Profitherm Jablonov s.r.o a Mercury Stav s.r.o., Zátišie
10, Bratislava
Spoločnosť požiadala o prehodnotenie a odpustenie daní z nehnuteľností na roky 2015 a 2016
a znovuprejednanie možnosti umiestnenia smerových tabúl.

Uznesenie č. 298
Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonov nad Turňou neschvaľuje odpustenie dane
z nehnuteľností pre Profitherm Jablonov s.r.o., Zátišie 10, Bratislava a Mercury Stav s.r.o.
Zátišie 10, Bratislava za roky 2015 a 2016 a umiestnenie smerových tabúľ na obecné stĺpy
podmieňuje úhradou daní z nehnuteľností za uvedené obdobie.
T: ihneď
Z: starosta obce
Hlasovanie:
6

Za:

O. Hegedüsová, Š. Kocsis, Cs. Kustván,
Mgr. A. Tamásová, Ing. P. Milata, Z. Boros

Proti:

-

Zdržal sa:

-

K bodu č. 15 Rôzne
Starosta obce informoval predstaviteľov obecného zastupiteľstva s činnosťami ktoré
zabezpečoval a vykonával od posledného zasadnutie OZ a s úlohami ktoré plánuje do budúcna.
-

-

-

Celkové náklady obce na verejné osvetlenie – vlastné zdroje – vyúčtovanie 12.181,36€
Žiadosť rady ZŠ – rekonštrukcia budovy MŠ - sociálnych zariadení v MŠ
Stretnutie s podnikateľmi – november. Starosta predložil zámer stretnúť sa
s podnikateľmi pôsobiacimi na území obce so zámerom prerokovať užšiu spoluprácu
obce s miestnymi podnikateľmi.
Program Obnova dediny 2017 – cenová ponuka pasport zelene
Projekt Slovnaft Zelená oáza
Projekt SLPS – Outdoor fitness park – vyhodnotenie – neúspešný projekt
Vianočný trh – termín zasadnutie Komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu,
podpory malého a stredného podnikania je 7.11.2016 (pozvať zástupcov družobných
obcí Maklár, Szilvásvárad)
Znalecký posudok nehnuteľnosti – rod. dom - Ing. P. Kočič a PeadDr. Kočišová
Nová vyhláška ministerstva zdravotníctva č.210/2016 o sociálnych službách – colnica
ŠFRB – príprava podkladov – projekt COLNICA do 15. februára podať
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-

Čistenie okolia colnice – dokončené
Darovacia zmluva Eustream – 2 rozbočovače na požiarne hadice pre DHZ
Nákup chryzanténov do cintorína a verejných priestranstiev ku dňu Sv všetkých svätých
Upratovanie a čistenie verejných priestranstiev – cintorín a okolie
Deň dôchodcov – vyhodnotenie
Úhrada faktúry – projektová dokumentácia ELECTRA + (realizačný projekt PHZ)
22.10. stolno-tenisový turnaj v T18 Jablonov nad Turňou – Maklár
Bokréta – čistenie verejných priestranstiev pred nákupným centrom – k OBZS –
poďakovanie za pomoc
Krytiny zo strechy kultúrneho domu – overiť u B. Kardosa či uvedené krytiny pasujú
na strechu základnej školy a nechať ½ palety
Harmónia Szlovákiai Magyar Zenei Díj polgári társulás – žiadosť o finančné
sponzorstvo – nedovoľujú vnútorné smernice obce

Poslanec Š. Kocsis:

-

Žiada aby bolo možné komunikovať s obecným úradom a so starostom priamo cez
obecnú stránku elektronicky,

Žiadaná služba funguje od začiatku zriadenia novej webovej stránky.

-

Žiada aby pracovníčka obce overila a vypracovala posudok o poverení a zadávaní prác
pre bývalého zástupcu starostu Ing. Ľ. Bodnára.
Žiada o predloženie cenovej ponuky na GPS do služobného motorového vozidla,
Žiada osloviť Správu ciest aby odnášali odpady z odpočívadiel a autobusových
zastávok.

K bodu č. 16 Záver
Na záver sa starosta obce poďakoval poslancom za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva
a zasadnutie ukončil o 23:30 hod.

Ing. Slavomír Zubriczky
starosta obce

Overovatelia zápisnice :

Ing. Patrik Milata

...............................................................

Oľga Hegedüsová

..............................................................
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