Zápisnica
(6)

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jablonov nad Turňou,
konaného dňa 7.5.2015.
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Ing. Slavomír Zubriczky, starosta obce
Poslanci : Oľga Hegedüsová
Štefan Kocsis
Csaba Kustván
Mgr. Alžbeta Tamásová
Mgr. Silvia Tóthová
Ing. Róbert Zubrický

Neprítomní:
- 1 poslanec Zoltán Boros sa ospravedlnil
Ďalší prítomní: viď. prezenčnú listinu
PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Správa o vzdaní sa funkcie hlavého kontrolóra
5. Vyhlásenie konania voľby nového hlavného kontrolóra
6. Návrh na schválenie „Zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce
na rok 2015“
7. Prerokovanie ďalšieho pôsobenia Obecnej prevádzkárne s.r.o.
8. Informácia o ponuke Envirotrend s.r.o. Košice
9. Cenová ponuka na rekonštrukciu obecného rozhlasu
10. Cenová ponuka na vyhotovenie CBS máp (499,- eur na 3 roky)
11. Návrh na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia v obci
12. Návrh na schválenie „Dodatku č. 1 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi...“
13. Zmluva o vecnom bremene s VVS a.s.
14. Zmluva s Agrárom s.r.o. – čerpanie kalu
15. Návrh na zmenu spoločného stavebného úradu
16. Návrh na predaj V3S
17. Návrh na nákup štiepkovača pôvodná cena7.900 eur, (60 % - 4.740 €)
18. Vyhodnotenie ochutnávky vín
19. PHSR – schválenie vypracovania podľa platnej legislatívy
20. PHSR – návrh na pracovnú skupinu (Bartha Emil, Štefán Ladislav, Pápai Lóránt,
Pápaiová Silvia)
21. Návrh na určenie obecnej kronikárky, obecné noviny
22. Návrh na schválenie používania súkromného vozidla na služobné účely (dlhé trasy)
23. Petícia – zber podpisov pre R 2 – zaradenie stavby do priorít vlády
24. Návrh na zriadenie služby kaderníka
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25. Návrh na zverejnenie inzerátu o možnosti zriadiť ambulanciu detského lekára
26. Návrh na odovzdanie ďakovného listu pani Zuzane Némethovej za činnosť kronikárky
a vedenie obecných novín
27. Návrh na termíny návštev – Maklár, Szilvásvárad
28. Správa o výsledku inventarizácie majetku obce, Obecnej prevádzkárne s.r.o.
a Základnej školy s MŠ k 31.12.2014
29. Návrh na schválenie platu starostu obce a odmeny zástupcu starostu obce
30. Návrhy komisií OZ
31. Informácie starostu obce
- Oznámenie PZ Rožňava o podaní trestného oznámenia na neznámeho páchateľa
vo veci poškodzovania obecného majetku – zapálenie kontajnerov na smetie - Eveteš
- Správa nezávislého audítora – Obecná prevádzkáreň s.r.o.
- Správa o výsledkoch školskej inšpekcie
- Ponuka na opravu výtlkov od spoločnosti BITUNOVA Zvolen
- Schválená čiastka vo výške 800,- eur na výzvu nadácie SPP na výmenu lavičiek
Projekt vypracovaný Ing. Róbertom Zubrickým, Annou Kardosovou a Zoltánom
Kardosom
- Oprava oplotenia pozdĺž ihriska – západná časť futbalového ihriska, pripevňovanie
plechových tabúľ, vyhotovenie oplotenia na betónovom murive za bránkou, výrub
a čistenie krovia – komplexná údržba areálu futbalového ihriska
- Vyhotovenie kompostárne pri prístrešku VKK, údržba cintorína – oprava oplotenia
- Oznam o likvidácii odpadov
- Oprava oplotenia školského areálu vedľa chodníka do telocvične
- Údržba cintorína, oprava oplotenia vo východnej časti, odstránenie farbiva a následne
nátery oplotenia
- Vyhotovenie lavičiek a vešiakov do telocvične Obecnou prevádzkárňou s.r.o. v sume
1.771,20 + materiál 611,82 eur celkom v sume 2.383,02 eur
- V rámci národného projektu DCOM (dátové centrum obcí a miest) medzi 1000
podporených obcí patrí aj naša obec
- Podpísanie zmluvy
- Projekt z Úradu práce – prijatých 5 ľudí na dobu 6 mesiac – výplaty hradené Úradom
práce z EU fondu a ŠR – hodnota projektu 16.213,50 eur. Príspevok z Úradu práce
15.412,80 eur, príspevok obce 800,70 eur + stravné v sume 1.801,- eur
- Osobné stretnutie s ministrom školstva Jurajom Draxlerom – pomoc na odstránenie
havarijného stavu budovy ZŠ a MŠ
- Schválená dotácia 50.000 eur na výmenu okien ZŠ
- Vyhodnotenie ochutnávky vín
- Deň obce (SEXIT – 500,350,band), ozvučenie 500,- eur (mix tape Rožňava 100/hod.)
32. Interpelácie poslancov OZ
33. Záver
Návrhová komisia, overovatelia zápisnice : Csaba Kustván, Oľga Hegedüsová
K bodu 1 - Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril Ing. Slavomír Zubriczky, starosta obce. Privítal prítomných na
zasadnutí.
Ospravedlnení poslanci: - Zoltán Boros
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 6 a OZ je uznášaniaschopné.

2

K bodu 2 - Určenie overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: Csaba Kustván, Oľga Hegedüsová
Hlasovanie :
Za:
Proti:
Zdržal sa:

5

Poslanci
-

K bodu 3 - Schválenie programu zasadnutia
Predkladá starosta obce rozšírený program o ďalšie body.
Uznesenie č. 46
Obecné zastupiteľstvo obce Jablonov nad Turňou
schvaľuje
program rokovania :
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Správa o vzdaní sa funkcie hlavého kontrolóra
Vyhlásenie konania voľby nového hlavného kontrolóra
Návrh na schválenie „Zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce
na rok 2015“ pre Obecnú prevádzkáreň s.r.o. Jablonov nad Turňou
Informácia o ponuke Envirotrend s.r.o. Košice
Cenová ponuka na rekonštrukciu obecného rozhlasu
Cenová ponuka na vyhotovenie CBS máp (499,- eur na 3 roky)
Návrh na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia v obci
Návrh na schválenie „Dodatku č. 1 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi...“
Zmluva o vecnom bremene s VVS a.s.
Zmluva s Agrárom s.r.o. – čerpanie kalu
Návrh na zmenu spoločného stavebného úradu
Návrh na predaj V3S
Návrh na nákup štiepkovača pôvodná cena7.900 eur, (60 % - 4.740 €)
Vyhodnotenie ochutnávky vín
PHSR – schválenie vypracovania podľa platnej legislatívy
PHSR – návrh na pracovnú skupinu (Bartha Emil, Štefán Ladislav, Pápai Lóránt,
Pápaiová Silvia, Mgr. Tamásová Alžbeta)
Návrh na určenie obecnej kronikárky, obecné noviny
Návrh na schválenie používania súkromného vozidla na služobné účely (dlhé trasy)
Petícia – zber podpisov pre R2 – zaradenie stavby do priorít vlády
Návrh na zriadenie služby kaderníka
Návrh na zverejnenie inzerátu o možnosti zriadiť ambulanciu detského lekára
Návrh na odovzdanie ďakovného listu pani Zuzane Némethovej za činnosť kronikárky
a vedenie obecných novín
Návrh na termíny návštev – Maklár, Szilvásvárad
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27. Správa o výsledku inventarizácie majetku obce, Obecnej prevádzkárne s.r.o.
a Základnej školy s MŠ k 31.12.2014
28. Návrh na schválenie platu starostu obce a zástupcu starostu obce
29. Návrhy komisií OZ
30. Informácie starostu obce
- Oznámenie PZ Rožňava o podaní trestného oznámenia na neznámeho páchateľa
vo veci poškodzovania obecného majetku – zapálenie kontajnerov na smetie - Eveteš
- Správa nezávislého audítora – Obecná prevádzkáreň s.r.o.
- Správa o výsledkoch školskej inšpekcie
- Ponuka na opravu výtlkov od spoločnosti BITUNOVA Zvolen
- Schválená čiastka vo výške 800,- eur na výzvu nadácie SPP na výmenu lavičiek
Projekt vypracovaný Ing. Róbertom Zubrickým, Annou Kardosovou a Zoltánom
Kardosom
- Oprava oplotenia pozdĺž ihriska – západná časť futbalového ihriska, pripevňovanie
plechových tabúľ, vyhotovenie oplotenia na betónovom murive za bránkou, výrub
a čistenie krovia – komplexná údržba areálu futbalového ihriska
- Vyhotovenie kompostárne pri prístrešku VKK, údržba cintorína – oprava oplotenia
- Oznam o likvidácii odpadov
- Oprava oplotenia školského areálu vedľa chodníka do telocvične
- Údržba cintorína, oprava oplotenia vo východnej časti, odstránenie farbiva
a následne nátery oplotenia
- Vyhotovenie lavičiek a vešiakov do telocvične Obecnou prevádzkárňou s.r.o. v sume
1.771,20 + materiál 611,82 eur celkom v sume 2.383,02 eur
- V rámci národného projektu DCOM (dátové centrum obcí a miest) medzi 1000
podporených obcí patrí aj naša obec
- Podpísanie zmluvy
- Projekt z Úradu práce – prijatých 5 ľudí na dobu 6 mesiac – výplaty hradené Úradom
práce z EU fondu a ŠR – hodnota projektu 16.213,50 eur. Príspevok z Úradu práce
15.412,80 eur, príspevok obce 800,70 eur + stravné v sume 1.801,- eur
- Osobné stretnutie s ministrom školstva Jurajom Draxlerom – pomoc na odstránenie
havarijného stavu budovy ZŠ a MŠ
- Schválená dotácia 50.000 eur na výmenu okien ZŠ
- Vyhodnotenie ochutnávky vín
- Deň obce (SEXIT – 500,350,band), ozvučenie 500,- eur (mix tape Rožňava 100/hod.)
31. Prerokovanie ďalšieho pôsobenia Obecnej prevádzkárne s.r.o.
32. Návrh na vypracovanie Zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene – Klinko
33. Zabezpečenie verejného obstarávania výmeny okien na budove ZŠ
34 . Interpelácie poslancov OZ
35. Záver

Hlasovanie :
Za:
Proti:
Zdržal sa:

4
-

Poslanci

K bodu č. 4 – Správa o vzdaní sa funkcie hlavného kontrolóra ku dňu 1.6.2015
Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva so vzdaním sa funkcie hlavného
kontrolóra JUDr. Margity Petrovej v zmysle § 18a ods. 8 písm. a) zák.č. 369/1990 Zb. k dátumu
1.6.2015
4

Uznesenie č. 47 :
Obecné zastupiteľstvo obce Jablonov nad Turňou
berie na vedomie
správu o vzdaní sa funkcie hlavného kontrolóra JUDr. Margity Petrovej ku dňu 1.6.2015.

T: ako v texte
Z: starosta obce
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

4
-

Poslanci

K bodu č. 5 - Vyhlásenie konania voľby nového hlavného kontrolóra.
Starosta obce navrhuje vyhlásiť konanie voľby nového hlavného kontrolóra s termínom
najmenej 40 dní pred dňom konania voľby .
Uznesenie č. 48 :
Obecné zastupiteľstvo obce
schvaľuje
vyhlásenie konania voľby nového hlavného kontrolóra dňa 24. júna 2015 s pracovným
úväzkom 30 hodín mesačne.
T: ako v texte
Z: starosta obce
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

5

Poslanci
-

K bodu č. 6 – Návrh na schválenie „Zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu
obce na rok 2015 pre OP s.r.o.“
Starosta obce predložil prítomným poslancom OZ návrh Zmluvy o poskytnutí finančnej
dotácie z rozpočtu obce na rok 2015 pre Obecnú prevádzkáreň s.r.o., ktorej je obec
zakladateľom v sume 10.000 eur.
Uznesenie č. 49
Obecné zastupiteľstvo obce
schvaľuje
Zmluvu o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2015 pre Obecnú prevádzkáreň
s.r.o., v sume 10.000 eur s tým, že Obecná prevádzkáreň s.r.o. štvrťročne bude podávať
správu o výsledku hospodárenia a správu o pláne práce na nasledujúci štvrťrok s kalkuláciou
(príjmov – výdavkov) na zasadnutie obecného zastupiteľstva.
T: ako v texte
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Z: starosta obce

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

5
-

Poslancov

K prerokovaniu bodu č. 6 sa dostavil ďalší poslanec – Kocsis Štefan
K bodu č. 7 – Informácia o ponuke Envirotrend s.r.o. Košice
Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s cenovou ponukou spoločnosti
Envirotrend s.r.o. na zabezpečenie manažmentu pre získanie dotácie pre rekonštrukciu alebo
rozšírenie detského ihriska v rozsahu nasledovných prác:
Zabezpečenie projektovej dokumentácie,
Poradenská – sprostredkovateľská činnosť,
Súčinnosť pri spracovaní súťažných podkladov pre výber dodávateľa stavby podľa
požiadaviek jednotlivých ministerstiev a fondov
Súčinnosť pri spracovaní žiadosti o dotáciu, ak to vyžadujú jednotlivé ministerstvá a fondy.
Výsledná cena ponúkaných prác predstavuje čiastku 2.600,- eur.
Uznesenie č. 50
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
cenovú ponuku Envirotrend s.r.o. na vyhotovenie podkladov k projektu detského ihriska
v sume 2.600,- eur.
T: priebežne
Z: starosta obce
Hlasovanie:
5
Poslancov
Za:
Proti:
Zdržal sa:
K bodu č. 8 - Cenová ponuka na rekonštrukciu obecného rozhlasu
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o cenových ponukách na
rekonštrukciu súčasného drôtového rozhlasu s prechodom na bezdrôtový digitálny
rozhlas pre obec.
Telegrafia: v sume 21.612 eur (s dph) (25 koncových bodov)
Empemont: 1. varianta v sume 20.519 eur (s dph) (celá obec - 24 koncových bodov)
2. varianta v sume 7.397 eur (s dph) (10 ks koncových bodov cca ½ obce)
Uznesenie č. 51
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
cenové ponuky na rekonštrukciu súčasného drôtového rozhlasu s prechodom na bezdrôtový
digitálny rozhlas pre obec.
T: priebežne
Z: starosta obce
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Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

5
-

Poslancov

K bodu č. 9 - Cenová ponuka na vyhotovenie máp.
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov OZ s cenovou ponukou spoločnosti CBS byť
zobrazený v ručne maľovanej mape regiónu ,,Stredný a horný Gemer,, v sume 499,- eur (bez
dph) , ktorá sa aktualizuje 1 x za 3 roky. Cenová ponuka obsahuje 100 ks skladaných máp, 6
ks nástenných máp + aktualizácia – rozšírenie o charakteristické objekty pre obec, ktoré sa
umiestnenia v mape.
Uznesenie č. 52
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
objednávku, aby obec Jablonov nad Turňou figurovala s príslušnými charakteristickými
objektami v ručne maľovanej mape regiónu ,,Stredný a horný Gemer,, spoločnosťou CBS
v sume 499,- eur + DPH na 3 roky.
T: ihneď
Z: starosta obce
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

5
-

Poslancov

K bodu č. 10 - Návrh na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia v obci.
Starosta obce oboznámil prítomných s výzvou Ministerstva hospodárstva SR vyhlásenej na
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu a modernizáciu VO.
Navrhuje zúčastniť sa výzvy a pripraviť podklady ku žiadosti.
Uznesenie č. 53
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu starostu obce a poveruje starostu obce o predloženie rozpočtu na prípravu podkladov
a celkových nákladov potrebných na realizáciu rekonštrukcie a modernizácie VO v obci
a prípravu žiadosti o nenávratný finančný príspevok na základe výzvy Ministerstva
hospodárstva SR, na prevedenie rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia v obci.
T: ihneď
Z: starosta obce
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

5
-

Poslancov
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K bodu č. 11 – Návrh na schválenie „Dodatku č. l VZN o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi“
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh na schválenie „Dodatku č. l VZN o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi“ . Týmto dodatkom sa v zmysle
zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch mení nasledovný článok a bod všeobecne záväzného
nariadenia č. 4/2014 zo dňa 2.1.2015 § 3 bod 3 „Biologicky rozložiteľné odpady a zelene
môžu držitelia týchto odpadov odovzdávať na zbernom do tzv. malej kompostárne. Zberný
dvor je vytvorený v areáli bývalého družstva, kde sú uložené veľkokapacitné kontajnery. Ide
o malú kompostáreň s ročnou kapacitou do 10 ton.
Uznesenie č. 54
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
dodatok č. l VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa
kuchyne, použitých batérií a akumulátorov, ktoré sú komunálnym odpadom a elektro
odpadom z domácností na území obce Jablonov nad Turňou.
T: ihneď
Z: starosta obce
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

5
-

Poslancov

K bodu č. 12 – Zmluva o vecnom bremene s VSS a.s.
Starosta obce informoval poslancov OZ o uzatvorení zmluvy o zriadení vecného bremena
v prospech Vsl. vodárenskej spoločnosti a.s. so sídlom v Košiciach, Komenského 50 na
nasledovných nehnuteľnostiach, nachádzajúcich sa v k. ú. obce Jablonov nad Turňou vo
vlastníctve obce vedených na LV 902, KN-E 1036/1 o výmere 5448 m2 zast. plocha – záber
vecného bremena 1 m2, 299/3 o výmere 3309 zast. plocha so záberom 1098 m2 a 299/2
o výmere 36753 m zast. plocha so záberom 827 m2.
Uznesenie č. 55
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
uzatvorenie „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ uzavretej podľa § 151 n a nasl.
Občianskeho zákonníka medzi obcou Jablonov nad Turňou, ako povinným z vecného bremena
a Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a. s., ako oprávneným z vecného bremena na
základe uzatvorenej Zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene zverejnenej dňa 25.9.2013
T: ihneď
Z: starosta obce
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

5
-

Poslancov

8

K bodu č. 13 – Rámcová zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
Starosta obce doručil poslancom OZ návrh „Rámcovej zmluvy o poskytovaní služieb
v odpadovom hospodárstva, uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 Zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.“ Predmetom tejto zmluvy je úprava práv
a povinností zmluvných strán, fakturačné a platobné podmienky pre poskytovanie služieb,
ktorými sú zabezpečenie zneškodňovania prebytočného čistiarenského kalu a ďalších odpadov
vznikajúcich pri čistení odpadových vôd v obci.
Uznesenie č. 56
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
uzatvorenie „Rámcovej zmluvy o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve“ so
spoločnosťou Agrár, s.r.o. Jablonov nad Turňou č. 15 ako poskytovateľom služieb.
T: ihneď
Z: starosta obce
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

5
-

Poslancov

K bodu č. 14 – Návrh na zmenu spoločného stavebného úradu
Starosta obce navrhol zmenu spoločného stavebného úradu, ktorej činnosť doposiaľ na
základe zmluvy vykonávalo mesto Rožňava.
Uznesenie č. 57
Obecné zastupiteľstvo
odročuje
bod na ďalšie zasadnutie s tým, že sa zistí kto bude zabezpečovať ďalšie kompetencie
preneseného výkonu štátnej správy pripadajúce špeciálnemu stavebnému úradu ako vodná
správa, správa pozemných komunikácií a životné prostredie.
T: ihneď
Z: starosta obce
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

5
-

Poslancov

K bodu č. 15 – Návrh na predaj V3S
Starosta obce predložil prítomným poslancom OZ návrh na odpredaj V3S.
Predaj majetku obce sa riadi schválenými „Zásadami o nakladaní s majetkom obce“.
Uznesenie č. 58
Obecné zastupiteľstvo
nesúhlasí
9

s odpredajom V3S .
T: ihneď
Z: starosta obce
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

5
-

Poslancov

K bodu č. 16 – Návrh na nákup štiepkovača
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh na prenájom štiepkovača dreva .
Uznesenie č. 59
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
návrh starostu na prenájom štiepkovača dreva a žiada o predloženie podmienok nájmu.
T: ihneď
Z: starosta obce
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

5
-

Poslancov

K bodu č.17 – Vyhodnotenie ochutnávky vín.
Uznesenie č. 60
Obecné zastupiteľstvo
odročuje
bod na ďalšie zasadnutie.
T: ihneď
Z: starosta obce
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

5
-

Poslancov

K bodu č. 18 – PHSR – vypracovanie strategického dokumentu podľa platnej legislatívy
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s ponukou spoločnosti RRA Rožňava na
vypracovanie „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce podľa zákona č. 539/2008
Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v platnom znení poslednej novelizácie zákona č.
309/2014 Z. z. a odporúčanej metodiky na vypracovanie PHSR z februára 2015.
RRA – Regionálna rozvojová agentúra Rožňava v sume 500,- eur
Stredoeurópska agentúra pre rozvojové projekty CEADP v sume 644,50 eur.
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Uznesenie č. 61
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zámer spracovania Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Jablonov nad
Turňou, ktoré bude spracované podľa Zákona NR SR č. 309/2014 z 15. októbra 2014, ktorým
sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. Prípravou
a spracovaním poveruje Regionálnu rozvojovú agentúru v Rožňave podľa ponuky z 15.4.2015
vypracovanej podľa odporúčanej metodiky do 31.12.2015.
T: ako v texte
Z: starosta obce
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

5
-

Poslancov

K bodu č. 19 – PHSR – návrh na pracovnú skupinu
Starosta obce navrhuje pracovnú skupinu, ktorá bude spolupracovať s Regionálnou rozvojovou
agentúrou v Rožňave počas procesu spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce v zložení: Ing. Elemír Bartha, Ing. Ladislav Štefán, Lóránt Pápai, Silvia Pápaiová,
Mgr. Alžbeta Tamásová.
Uznesenie č. 62
Obecné zastupiteľstvo
poveruje
pracovnú skupinu zloženú z občanov obce Jablonov nad Turňou s participovaním
a spoluprácou pri spracovaní PHSR v zložení Ing. Elemír Bartha, Ing. Ladislav Štefán, Silvia
Pápaiová, Mgr. Alžbeta Tamásová , Oľga Hegedüsová a Mgr. Silvia Tóthová počas prípravy
vypracovania PHSR.
T: ako v texte
Z: starosta obce
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

5
-

Poslancov

K bodu č. 20 – Návrh na určenie obecnej kronikárky a redakčnej rady obecných novín
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o vzdaní sa funkcie kronikárky
a zodpovednej redaktorky obecných novín Jablonova n/Turňou pani Zuzanou Némethovou.
Navrhuje na vedenie obecnej kroniky pani Eriku Štefánovú.
Uznesenie č. 63
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
do funkcie kronikárky pani Eriku Štefánovú a poveruje Mgr. Alžbetu Tamášovú
s predložením návrhu redakčnej rady na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva.
11

T: do ďalšieho zasadnutia
Z: starosta obce
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

5
-

Poslancov

K bodu č. 21 – Návrh na schválenie používania súkromného vozidla na služobné účely
(dlhé trasy)
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o zlom technickom stave
služobného motorového vozidla VW golf RV 444 AR a žiada o schválenie používania
súkromného motorového vozidla na služobné účely (dlhé trasy nad 60 km) s náhradami
prislúchajúcimi podľa platnej legislatívy.
Uznesenie č. 64
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
starostovi obce používanie súkromného motorového vozidla na služobné účely, najmä
v prípade dlhých trás (nad 60 km), z dôvodu zlého technického stavu služobného motorového
vozidla VW golf , ŠPZ RV 444 AR.
T: ihneď
Z: starosta obce
Hlasovanie:
5
Poslancov
Za:
Proti:
Zdržal sa:
K bodu č. 22 – Petícia na zaradenie stavby diaľnice R 2 do priorít vlády
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o zahájení petície, ktorú obec
v spolupráci s Mestom Rožňava a ďalšími obcami v rožňavskom okrese odštartovala a týka sa
výstavby R2, resp. zaradenia stavby rýchlostnej cesty R2 do priorít vlády a odsúhlasenie
v programe rokovania Vláda SR uznesením.
Uznesenie č. 65
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
petíciu týkajúcu sa výstavby R2, resp. zaradenia stavby rýchlostnej cesty R2 do priorít vlády
a odsúhlasenie v programe rokovania Vlády SR uznesením, v úseku Gombasek – Včeláre
s termínom zahájenia od 2016.
T: ihneď
Z: starosta obce
Hlasovanie:
5
Poslancov
Za:
Proti:
Zdržal sa:
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K bodu č. 23 – Návrh na zriadenie služby kaderníka
Na základe podnetov od občanov sa navrhuje obnoviť služby kaderníctva v obci Jablonov nad
Turňou.
Uznesenie č. 66
Obecné zastupiteľstvo
súhlasí
so zriadením služby kaderníctva v budove ObZS s tým, že celú prípravu a prevádzku
kaderníctva zabezpečí prevádzkovateľ za vopred dojednaných podmienok s obcou.
T: priebežne
Z: starosta obce
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

5
-

Poslancov

K bodu č. 24 – Návrh na zverejnenie inzerátu – zriadenie ambulancie detského lekára
Starosta obce navrhuje zverejnenie inzerátu na obsadenie pozície všeobecného lekára pre deti
a dorast z dôvodu obnovenia činnosti v miestnom ObZS.
Uznesenie č. 67
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zverejniť inzerát na obsadenie pozície všeobecného lekára pre deti a dorast.
T: do 15 dní
Z: starosta obce
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

5
-

Poslancov

K bodu č. 25 – Návrh na odovzdanie ďakovného listu pani Zuzane Némethovej
Starosta obce navrhol odovzdať ďakovný list obce pani Zuzane Némethovej za dlhoročné
vedenie obecnej kroniky a za redakčnú prácu pri príprave miestnych obecných novín.
Uznesenie č. 68
Obecné zastupiteľstvo
poveruje
starostu obce v mene obce pani Zuzane Némethovej z príležitosti ukončenia dlhoročného
vedenia obecnej kroniky a za redakčnú prácu pri príprave miestnych obecných novín
odovzdať ďakovný list v rámci dňa obce.

T: ako v texte
Z: starosta obce
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Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

2
1
2

Poslanci
“
“

K bodu č. 26 – Návrh na termíny návštev – Maklár, Szilvásvárad
Starosta obce navrhuje stanoviť termíny návštev družobných obcí v MR – Makláru
a Szilvásváradu v dňoch 6.6, 13.6., a 15.9.2015
Uznesenie č. 69
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
termíny návštev družobných obcí v dňoch 6.6., 13.6. a 15.9.2015.
T: ako v texte
Z: starosta obce
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

5
-

Poslancov

K bodu č. 27 – Správa o výsledku inventarizácie majetku obce, Obecnej prevádzkárne
s.r.o. a Základnej školy s materskou školou k 31.12.2014.
Starosta obce doručil poslancom obecného zastupiteľstva správu o výsledku inventarizácie
majetku obce, OP s.r.o. a ZŠ s MŠ k 31.12.2014. Správy tvoria prílohu k zápisnici.
Uznesenie č. 70
Obecné zastupiteľstvo
odročuje
správu o výsledku inventarizácie majetku obce, Obecnej prevádzkárne s.r.o. a Základnej školy
s materskou školou k 31.12.2014.
T: ako v texte
Z: starosta obce
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

5
-

Poslancov

K bodu č. 28 – Návrh na schválenie platu starostu obce a odmeny pre zástupcu starostu.
V zmysle § 4, odsek 4 zákona číslo 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov je daná povinnosť plat starostu
každoročne prerokovať.
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Podľa § 3, odsek 1 zákona číslo 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v z. n. p., patrí starostovi obce plat, ktorý je súčinom
priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov
Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a príslušného násobku. S ohľadom na
počet obyvateľov obce v rozmedzí 501 do 1000, ide konkrétne o násobok 1,65.
Priemerná mesačná mzda v národnom hospodárstve za rok 2014 je 858 eur.
Obecné zastupiteľstvo môže tento plat stanovený podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov v z. n. p. rozhodnutím
zvýšiť až o 70 %.
Vzdanie sa odmeny zástupca starostu obce bolo časovo obmedzené a žiada o riadnu výplatu
odmeny v zmysle zásad o odmeňovaní poslancov s platnosťou od 1.7.2015.
Uznesenie č. 71
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
plat starostu, v súlade s ods. 3 § 4 zák. č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov podľa §
3 ods. 1 citovaného zákona, a to v sume 1.416,- € mesačne s účinnosťou od 1.1.2015.
1. schvaľuje
starostovi obce Jablonov nad Turňou v súlade s ods. 2 § 4 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov zvýšený o 20 %, a to v sume 1700,- € mesačne s účinnosťou od 1.5.2015.
T: ako v texte
Z: starosta obce
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

5
1

Poslancov
“

K prerokovaniu bodu č. 28 a ďalších sa dostavil poslanec – Ing. Róbert Zubriczky
2. schvaľuje
riadnu výplatu odmeny v zmysle zásad o odmeňovaní poslancov s platnosťou od 1.7.2015.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

6
-

Poslancov

K bodu č. 29 – Návrhy komisií OZ
Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia navrhuje :
1. Previesť opravu odkvapového chodníka okolo budovy T 18 – pozbierať betónové kocky,
osadiť dažďové sifóny a osadiť odvodovú rúru pozdĺž celej budovy – sem odviesť dažďovú
vodu. Poukladať späť odkvapový chodník. Overiť, či je na rohu budovy ZŠ vpusť.
15

2. Zabezpečiť predbežný rozpočet na výmenu okien na telocvični T 18
a na opravu strechy nad šatňami , chodbou a posilňovňou (nižšia časť budovy).
3. Vyhotoviť rigol (betónovú dlažbu alebo alternatíva) od bufetu po vpusť pred Cibrikovcami,
zároveň vyčistenie a opravu uvedenej vpuste a zábradlia. Navrhuje osadenie zábradlia pred
vpusť – Emil Bartók. Prehodnotiť úpravu rigolu v trase od Bujdosó – Vnenčák.
4. Opravu obrubníkov okolo chodníka v cintoríne.
5. Zabezpečiť cenové ponuky na rekonštrukciu sociálnych zariadení pod sobášnou sieňou
(3 miestnosti WC) a výmenu dverí za exteriérové. Do väčšej miestnosti zabezpečiť lampu,
zrkadlo a vymaľovanie miestnosti na ochutnávku vín.
6. Dohľadať komunikáciu , ktorá prebehla ohľadom oporného múru pod klubom mladých
a nadviazať na predošlú komunikáciu ohľadom opravy oporného múru (Správa ciest).
7. Zabezpečiť cenovú ponuku na vypracovanie projektovej dokumentácie skutkového stavu pre
stavby – obecný úrad, kultúrny dom, ktorá je potrebná pre podanie žiadosti na pripravovanú
výzvu „Opatrenie 7“ z Programu rozvoja vidieka a cenovú ponuku na vypracovanie projektovej
dokumentácie na park pred obcou, park pred bytovým domom + Balta J. a verejné priestranstvo
pred J. Tóthom.
8. Opravu rigolu pri rampe COOP Jednota – Dienes M.
9. Súhlasiť so žiadosťou VEGANET o umiestenie vysielačov a prijímačov širokopásmového
internetu na strechu OÚ (antény 15 x 15 cm, napojené na elektrickú energiu so spotrebou cca 5
kW mesačne). V prípade potreby aj na ďalšie budovy vo vlastníctve obce za odplatu
bezplatného poskytnutia internetového pripojenia od spoločnosti VEGANET.
Uznesenie č. 72
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
realizáciu návrhov komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

6
-

Poslancov

Komisia verejného poriadku navrhuje :
1. Preložka kanalizačnej prípojky.
Bol predložený rozpočet na uvedené práce, ktorý bol vypočítaný na základe projektu
z cenníka prác. Celková suma činí 5.224,21 eur. Na uvedené práce predložila cenovú ponuku
aj spoločnosť Welicapra s.r.o., v sume 3.500 eur s DPH. Konatelia OcP s.r.o. navrhujú, aby
práce vykonali zamestnanci OcP s tým, že zabezpečia stavebný dozor. Ďalšou možnosťou je
návrh od Túrocziho, že sa pokúsi zabezpečiť výkopové práce s malým bagrom. Pán Klinko
žiada, aby náklady na výstavbu znášal pán Turčiansky, nakoľko tieto náklady spôsobil on.
On nie je ochotný podieľať sa na financovaní preložky kanalizačnej prípojky. Zároveň súhlasí
s tým, aby obec bezplatne uložila kanalizačnú prípojku na pozemok v jeho vlastníctve. Obec si
môže nárokovať zriadenie vecného bremena v prospech obce na nevyhnutý prístup na pozemok
v prípade údržby a ďalších prác súvisiacich s kanalizačnou prípojkou.
Komisia navrhuje zadať vypracovanie projektovej dokumentácie potrebnej k ohláseniu
drobnej stavby a zabezpečiť potrebné podklady k ohláseniu drobnej stavby.
2. Organizovanie brigády.
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Združenie žien reformovanej cirkvi organizuje dňa 23. mája brigádu v rámci ktorej
ponúka spoluprácu na skrášlenie verejných priestranstiev na území obce.
Komisia navrhuje spoluprácu v rámci výsadby kvetín, okrasných kríkov a stromov (okolie
Zdravotného strediska).
3. Revitalizácia verejných priestranstiev.
Starosta obce navrhol, aby sa v rámci projektu – výzvy na revitalizáciu verejných
priestranstiev vykonala revitalizáciu parku pred obcou, priestor pred J. Tóthom. V miestach kde
vyviera spodná voda navrhnúť oddychovú zónu s malým múrikom z kameňa s lavičkami
a prístreškom. Ďalšiu revitalizáciu navrhuje na pozemku pred Baltom J. a Cibrikom J. s tým, že
tento pozemok navrhuje odkúpiť od vlastníkov do majetku obce. V rámci výzvy tiež zahrnúť
priestor okolo viacúčelového ihriska na revitalizáciu športoviska – vytvorenie outod..
fit parku.
4. Starosta oboznámil členov komisie, že v Eveteši umiestnené dva 1100 litrové kontajnery boli
podpálené. Starosta bol na mieste prítomný s hasičmi, páchateľ je neznámy. Pre obec vznikla
škoda cca 600 eur.
Komisia navrhuje umiestniť len plechové kontajnery a pri opätovnom poškodení obec
vyzve záhradkárov a majiteľov nehnuteľností v lokalite Eveteš na zakúpenie vlastných nádob
na likvidáciu odpadov.
5. Komisia berie na vedomie ponuku od spoločnosti BITUNOVA na opravy komunikácií.
Nenavrhuje riešiť opravy MK z vlastných zdrojov, navrhuje počkať na výzvu do konca roku
2015.
6.Komisia berie na vedomie cenovú ponuku na vyhotovenie bezdrôtového miestneho
rozhlasu od spoločnosti „Telegrafia“. V prípade výzvy na verejné rozhlasy túto rekonštrukciu
miestneho rozhlasu prehodnotiť.
Uznesenie č. 73
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
návrhy komisie verejného poriadku.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

6
-

Poslancov

K bodu č. 30 – Informácie starostu obce
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o nasledovnej činnosti :
1. Oznámenie PZ Rožňava o podaní trestného oznámenia na neznámeho páchateľa
vo veci poškodzovania obecného majetku – zapálenie kontajnerov na smetie - Eveteš
2. Správa nezávislého audítora – Obecná prevádzkáreň s.r.o.
Obecná prevádzkáreň s.r.o. Jablonov mala v roku 2014 stratu 26 000,- eur, ku dňu
účtovnej uzávierky záväzky spoločnosti prevýšili majetok o 16 000,- eur. Záväzky po
splatnosti sú vo výške 7 703 ,- eur. Záväzky voči spoločníkovi sú vo výške 11 079,- eur.
Uvedená situácia naznačuje existenciu významnej neistoty, ktorá môže vyvolať závažnú
pochybnosť schopnosti spoločnosti naďalej nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.
3. Správa o výsledkoch školskej inšpekcie zo dňa 12.1.2015 pod číslom 8086/2014-2015
Zistené nedostatky sa týkali :
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- učebných osnov,
- vedenia pedagogickej dokumentácie,
- obsahu školského poriadku a jeho prerokovania v rade školy,
- rozhodovania riaditeľa školy,
- používanie názvu školy
- evidovania sťažností
Odporúčania, ktoré sa týkali monitorovania stavu a úrovne rozvíjania kľúčových
kompetencií detí :
l. Vytvoriť podmienky na ďalšie vzdelávanie učiteliek MŠ – odporúčanie nebolo
akceptované.
2. Ustanoviť funkciu zástupkyne pre materskú školu – odporúčanie nebolo akceptované.
3. Overovať priebežnou kontrolnou činnosťou zabezpečenie diferenciácie úloh a činností
z hľadiska výchovno-vzdelávacích potrieb detí, rozvíjanie kognitívnych a učebných
kompetencií, hodnotiacich a sebahodnotiacich spôsobilostí (Učiteľka nevytvárala vhodné
podmienky na rozvoj kognitívnych a učebných kompetencií detí)– odporúčanie nebolo
akceptované.
4. Spracovávať písomné záznamy z vykonanej kontrolnej činnosti – akceptované.
5. Vyhodnocovať na rokovaniach pedagogickej rady zistenia z kontrolnej činností,
zovšeobecňovať ich a prijímať opatrenia na skvalitnenie činnosti školy – odporúčanie
nebolo akceptované.
6. Zabezpečiť deťom voľne prístupný pitný režim – akceptáciou odporúčanie bolo
zabezpečené.
7. Oboznámiť zákonných zástupcov detí s obsahom školského vzdelávacieho programu –
akceptáciou odporúčania došlo k zlepšeniu informovanosti.
Plnenie opatrení prijatých kontrolovaným subjektom :
l. Vypracovať učebné osnovy – ŠVP – ISCED 0 – splnené.
2. ŠVP prerokovať v pedagogickej rade a rade školy – splnené.
3. Do školského poriadku doplniť práva detí a zákon. zástupcov – splnené.
4. Školský poriadok prerokovať v rade školy – splnené.
5. Pedagogickú dokumentáciu viesť dvojjazyčne – splnené.
6. Sťažnosti evidovať v zmysle zákona – neboli sťažnosti.
7. Rozhodovanie realizovať v súlade platných právnych predpisov – splnené.
8. Používať názov školy v zmysle platného právneho predpisu – splnené.
Uznesenie č. 74
Obecné zastupiteľstvo
žiada
poverenú riaditeľku ZŠ s MŠ o odstránenie nedostatkov vytknutých následnou kontrolou
Štátnej školskej inšpekcie zo dňa 12.1.2015 a žiada o predloženie správy po ich odstránení

T: do 30.12.2015
Z: riaditeľka ZŠ s MŠ
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Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

6
-

Poslancov

4. Ponuka na opravu výtlkov od spoločnosti BITUNOVA Zvolen
5. Schválená čiastka vo výške 800,- eur na výzvu nadácie SPP na výmenu lavičiek
(Projekt vypracovaný Ing. R. Zubrickým, A. Kardosovou a Z. Kardosom)
7. Podaný projekt na rekonštrukciu Materskej školy Ministerstvom školstva vo výške
144 503,- eur nebol schválený
8. Oprava oplotenia pozdĺž ihriska – západná časť futbalového ihriska, pripevňovanie
plechových tabúľ, vyhotovenie oplotenia na betónovom murive za bránkou, výrub
a čistenie krovia – komplexná údržba areálu futbalového ihriska
9. Vyhotovenie kompostárne pri prístrešku VKK, údržba cintorína – oprava oplotenia
10.Oznam o likvidácii odpadov
11.Oprava oplotenia školského areálu vedľa chodníka do telocvične
12.Údržba cintorína, oprava oplotenia vo východnej časti, odstránenie farbiva
a následne nátery oplotenia
13.Vyhotovenie lavičiek a vešiakov do telocvične Obecnou prevádzkárňou s.r.o. v sume
1.771,20 + materiál 611,82 eur celkom v sume 2.383,02 eur
14.V rámci národného projektu DCOM (dátové centrum obcí a miest) bola podaná žiadosť
o podporu, obec bola zaradená medzi 1000 podporených obcí – z projektu obdržala
3 počítače, l notebook, l tlačiareň – pripojenie do DCOM
15.Podpísanie zmluvy s DCOM
16.Projekt z Úradu práce – prijatých 5 ľudí na dobu 6 mesiac – výplaty hradené Úradom
práce z EU fondu a ŠR – hodnota projektu 16.213,50 eur. Príspevok z Úradu práce
15.412,80 eur, príspevok obce 800,70 eur + stravné v sume 1.801,- eur
17.Osobné stretnutie s ministrom školstva Jurajom Draxlerom – pomoc na odstránenie
havarijného stavu budovy ZŠ a MŠ
18.Schválená dotácia 50.000 eur na výmenu okien ZŠ
19.Vyhodnotenie ochutnávky vín
20.Deň obce – možnosť zaobstarať skupinu na večernú zábavu (SEXIT – 500, 350,band),
ozvučenie 500,- eur ,mix tape Rožňava 100/hod.)
K bodu č. 31 - Prerokovanie ďalšieho pôsobenia Obecnej prevádzkárne, s.r.o. Jablonov
Starosta obce navrhuje prehodnotiť ďalšie pôsobenie Obecnej prevádzkárne s.r.o.Jablonov na
základe správy nezávislého audítora, v ktorej uviedol nasledovný názor : Obecná prevádzkáreň
s.r.o. Jablonov mala v roku 2014 stratu 26 000,- €, ku dňu účtovnej závierky spoločnosti
prevýšili majetok o 16 000,- €. Záväzky po splatnosti sú vo výške 7.703 €. Záväzky voči
spoločníkovi sú vo výške 11.079 €. Uvedená situácia naznačuje existenciu významnej neistoty,
ktorá môže vyvolať závažnú pochybnosť spoločnosti naďalej nepretržite pokračovať vo svojej
činnosti.
Uznesenie č. 75
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
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správu nezávislého audítora a žiada konateľov Obecnej prevádzkárne, s.r.o. Jablonov s.r.o.
o predkladanie výsledku hospodárenia štvrťročne a na základe výsledkov sa prehodnotí ďalšie
pôsobenie Obecnej prevádzkárne, s.r.o. Jablonov.
T: ako v texte
Z: starosta obce
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

6
-

Poslancov

K bodu č. 32 – Návrh na vypracovanie Zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene
Starosta obce navrhuje vypracovanie zmluvy o budúcej zmluve o venom bremene
na pozemku Klinko L., kde sa vyhotoví kanalizačná prípojka.
Uznesenie č. 76
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
vypracovanie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene na kanalizačnú prípojku cez
pozemok Ladislava Klinku.
T: ihneď
Z: starosta obce
Hlasovanie:
6
Poslancov
Za:
Proti:
Zdržal sa:
K bodu č. 33 – Zabezpečenie verejného obstarávania výmeny okien na budove ZŠ.
Starosta obce informoval poslancov o výmene okien na budove ZŠ. Je potrebné zabezpečiť
verejné obstarávanie na vykonanie týchto prác.
Uznesenie č. 77
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zabezpečiť prípravu verejného obstarávanie výmeny okien na budove Základnej školy.
T: priebežne
Z: starosta obce
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

6
-

Poslancov
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K bodu č. 34 - Interpelácie poslancov
Mgr. Tamásová Alžbeta – navrhuje štvrťročne vykonávať kontrolu plánu hlavných úloh,
prizývať účtovníčku Obecnej prevádzkárne na zasadnutie OZ
Mgr. Silvia Tóthová – navrhuje prehodnotiť čerpanie rozpočtu štvrťročne finančnou
komisiou
K bodu č. 35 - Záver
Starosta obce sa poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva
a zasadnutie ukončil o 23,30 hodine.

.................................................
Ing. Slavomír Zubriczky
starosta obce
Overovatelia zápisnice :
Csaba Kustván

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

Oľga Hegedüsová

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