Zápisnica
(16)

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Jablonov nad Turňou,
konaného dňa 23.3.2016
Prítomní:

Ing. Slavomír Zubriczky, starosta obce
Poslanci : Zoltán Boros
Oľga Hegedüsová
Štefan Kocsis
Ing. Patrik Milata

Neprítomní, ospravedlnený bol: Csaba Kustván – ospravedlnený
Mgr. Alžbeta Tamásová – dostavila sa na zasadnutie obecného zastupiteľstva pri rokovaní
bodu č. 4
Ing. R. Zubrický – dostavil sa na zasadnutie obecného zastupiteľstva pri rokovaní bodu č. 9
Ďalší prítomní: viď. prezenčnú listinu
PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia

4. Hospodárenie Obecnej prevádzkarne Jablonov s. r.o. za rok 2015 a za I. štvrťrok,
výhľady na ďalší štvrťrok
5. Schválenie dotácie pre Obecnú prevádzkareň Jablonov s.r.o.
6. Aktuálne výzvy Slovenskej sporiteľne
– otvorený grantový program 2016 pre Obce

– grantový program Obce bližšie k vám 2016
7. Záznam o následnej finančnej kontrole poskytnutých dotácií obcou Jablonov nad
Turňou za rok 2015
8. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Jablonov nad Turňou z a II. polrok
2015

9. Návrhy komisií:
– Komisia finančná a správy majetku
– komisia ochrany verejného poriadku
– komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a pozemných
komunikácií
– komisia regionálneho rozvoja cestovného ruchu, podpory malého a stredného podnikania stavebná komisia
10.
11.
12.
13.
14.

Návrh na schválenie úpravy rozpočtu roku 2016
Návrh na schválenie platu starostu
Návrh na zrušenie uznesenia č.61/2015 na vyhotovenie PHSR z dôvodu nedodržania termínu
Cenová ponuka na vyhotovenie PHSR - združenie gemersko
Cenová ponuka na odstránenie havarijného stavu archívu, vchodu do kultúrneho domu,
hlásateľne a archívu
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Žiadosť o prenájom sociálneho bytu - Martin Halász
Žiadosť o prenájom reklamného miesta – eustreama.s.
Pozdravenie učiteľov pri príležitosti dňa učiteľov, návrh na schválenie
Návrh na odkúpenie časti parciel pod čističkou odpadových vôd ČOV 3,- eur/m2 – návrh
vlastníkov pozemkov pod ČOV
Majetkovoprávne vysporiadanie parcely pod čističkou odpadových vôd (ČOV) – vyhotovenie
geometrického plánu a kúpno-predajnej zmluvy
Návrh zmluvy o prevod nehnuteľností do vlastníctva obce – (prebytočný majetku štátu,
budova bývalej colnice a priľahlých pozemkov - Jablonov n/ Turňou)
Ponuka úveru od Slovenskej záručnej rozvojovej banky – kúpa nehnuteľnosti budovy
a priľahlého pozemku bývalej colnice
Cenová ponuka na vyhotovenie kovového altánku na futbalovom ihrisku – vedľa plechovej
búdy
Cenová ponuka na drevenú sochu sv. Urbana
Cenová ponuka na exteriérovú tabuľu – fotomapa obce s legendou - CBS mapy
Cenová ponuka – dátová sieť obecný úrad

26. Cenová ponuka odstránenie havarijného stavu - archív, bočný vchod do kultúrneho
domu, okapový chodník, kancelária-hlásateľňa,
27. Cenové ponuky na Monografiu obce – JES Slovakia s.r.o., Bulharská 5, Košice
– Dr. Tibor Rémiás

28. Rôzne - informácia ohľadom volieb do NR SR 2016
- Vyhodnotenie verejnej schôdze zo dňa 11.2.201
- Oprava výtlkov na ceste do Eveteša
- Prihlásenie sa do súťaže NAJ Dedinka Slovenska
- Návšteva dôchodcov zo Szilvásváradu 22-23-24.6.2016
- Služba poskytovaná obcou – dom smútky poplatok
- MAS KRAS – stratégia
- Osadenie ,,nového,, erbu na stene obecného úradu
- Sponzorský dar pre obec – od spoločnosti PROVENTUS s.r.o.- kovová hojdačka)
Legislatívne povinnosti samospráv nakladania s BRKO (biologicky rozložiteľný komunálny
odpad)
Podané projekty v mesiaci február-marec:
Výzva eustream a.s. Municipality 2016 na oblasti:
Rozvoj , podpora a zveľaďovanie obcí, miest a regiónu:

-

strecha kultúrneho domu – žiadaná suma: 11 997,50 eur (celkové náklady 17 254,90
eur)

Výzva nadácia SPP – zamestnanecký grantový

-

oprava dreveného voza – historické dedičstvo našich predkov – žiadaná suma:
1470,34 eur (celkové náklady 1860,34 eur)
altánok pri detskom a viacúčelovom ihrisku – 1499,84 eur (celkové náklady 2153,56
eur)

Výzva Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR – rekonštrukcia telocvične
Oprava strechy nad šatňami a posilňovňou, oprava palubovky, vybavenie telocvične - projekt
v celkovej výške 52 545,14 eur (spoluúčasť 7 186,12 eur)

2

PPA – Park pred kostolom 94 775,18 eur + projektová dokumentácia 3 750,00 eur + stavebný dozor
936,00 eur – (spolu 99 461,18 eur)
29. Interpelácie poslancov

30. Záver
K bodu č. 1 Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Jablonov nad Turňou otvoril o 17.00 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.
Prítomných poslancov 4, z celkového počtu 7, Obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
K bodu č. 2 Určenie overovateľov zápisnice,
Za overovateľov zápisnice starosta obce menoval poslancov:
Ing. Patrik Milata, Š. Kocsis,
Za zapisovateľku menuje: Mgr. Silvia Tóthová
K bodu č. 3 Schválenie programu zasadnutia
Starosta obce predniesol návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva podľa pozvánky
a navrhuje upraviť a doplniť nasledovné body do programu zasadnutia obecného
zastupiteľstva:
Bod č. 26 ktorý je duplicitné s bodom č. 14 nahradiť nasledovne:
26. Výučba anglického jazyka v materskej škole v Jablonove nad Turňou
30. Zapožičiavanie motorového vozidla MERCEDES VITO
Uznesenie č. 212/1
Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonov nad Turňou
schvaľuje
program zasadnutia s doplnkami a zmenami.
Hlasovanie:
Za:
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Z. Boros, O. Hegedüsová, Š. Kocsis, Ing. Patrik
Milata,

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Schválený program rokovania obecného zastupiteľstva
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov zápisnice

3. Schválenie programu zasadnutia
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4. Hospodárenie Obecnej prevádzkarne Jablonov s. r.o. za rok 2015 a za I. štvrťrok,
výhľady na ďalší štvrťrok
5. Schválenie dotácie pre Obecnú prevádzkareň Jablonov s.r.o.
6. Aktuálne výzvy Slovenskej sporiteľne
– otvorený grantový program 2016 pre Obce
– grantový program Obce bližšie k vám 2016
7. Záznam o následnej finančnej kontrole poskytnutých dotácií obcou Jablonov nad
Turňou za rok 2015
8. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Jablonov nad Turňou z a II.
polrok 2015
9. Návrhy komisií:
– Komisia finančná a správy majetku
– komisia ochrany verejného poriadku
– komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a pozemných
komunikácií
– komisia regionálneho rozvoja cestovného ruchu, podpory malého a stredného podnikania stavebná komisia
10. Návrh na schválenie úpravy rozpočtu roku 2016
11. Návrh na schválenie platu starostu
12. Návrh na zrušenie uznesenia č.61/2015 na vyhotovenie PHSR z dôvodu nedodržania
termínu
13. Cenová ponuka na vyhotovenie PHSR - združenie gemersko
14. Cenová ponuka na odstránenie havarijného stavu archívu, vchodu do kultúrneho
domu, hlásateľne a archívu
15. Žiadosť o prenájom sociálneho bytu - Martin Halász
16. Žiadosť o prenájom reklamného miesta – eustreama.s.
17. Pozdravenie učiteľov pri príležitosti dňa učiteľov, návrh na schválenie
18. Návrh na odkúpenie časti parciel pod čističkou odpadových vôd ČOV 3,- eur/m2 –
návrh vlastníkov pozemkov pod ČOV
19. Majetkovoprávne vysporiadanie parcely pod čističkou odpadových vôd (ČOV) –
vyhotovenie geometrického plánu a kúpno-predajnej zmluvy
20. Návrh zmluvy o prevod nehnuteľností do vlastníctva obce – (prebytočný majetku
štátu, budova bývalej colnice a priľahlých pozemkov - Jablonov n/ Turňou)
21. Ponuka úveru od Slovenskej záručnej rozvojovej banky – kúpa nehnuteľnosti budovy
a priľahlého pozemku bývalej colnice
22. Cenová ponuka na vyhotovenie kovového altánku na futbalovom ihrisku – vedľa
plechovej búdy
23. Cenová ponuka na drevenú sochu sv. Urbana
24. Cenová ponuka na exteriérovú tabuľu – fotomapa obce s legendou - CBS mapy
25. Cenová ponuka – dátová sieť obecný úrad
26. Výučba anglického jazyka v materskej škole v Jablonove nad Turňou
27. Cenové ponuky na Monografiu obce – JES Slovakia s.r.o., Bulharská 5, Košice
– Dr. Tibor Rémiás
28. Rôzne
29. Interpelácia poslancov
30. Zapožičiavanie motorového vozidla MERCEDES VITO
31. Záver
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K bodu č. 4 Hospodárenie Obecnej prevádzkarne Jablonov s. r.o. za rok 2015 a za I.
štvrťrok, výhľady na ďalší štvrťrok
Pracovníčka OcÚ p. Tímea Kustvánová oboznámila prítomných poslancov s hospodárením
Obecnej prevadzkárne, s.r.o. Jablonov za rok 2015 na základe Správy nezávislého audítora
o preverení a na základe podkladov ktoré pripravila a poskytla p. Eva Icsová.
Obecná prevadzkáreň, s.r.o. Jablonov ukončila rok 2015 so ziskom vo výške 15.899,53 €.
Na základe správy nezávislého audítora ku dňu účtovnej závierky záväzky spoločnosti Obecná
prevadzkáreň, s.r.o. Jablonov prevýšili majetok o 1.651,81 €. Záväzky voči spoločníkovi sú vo
výške 8.548,84 €. Uvedená situácia naznačuje existenciu významnej neistoty, ktorá môže
vyvolať závažnú pochybnosť schopnosti spoločnosti naďalej nepretržite pokračovať vo svojej
činnosti.
Pri rokovaní tohto bodu sa dostavila na zasadnutia obecného zastupiteľstva
Mgr. A. Tamášová
Uznesenie č. 212/2
Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonov nad Turňou berie na vedomie Správu nezávislého
audítora o preverení Obecnej prevadzkárne, s.r.o. Jablonov k 31. decembru 2015 a taktiež
správu o hospodárení Obecnej prevadzkárne s. r. o. Jablonov k 23.03.2016.
T: ako v texte
Z: starosta obce, konatelia spoločnosti
K bodu č. 5 Schválenie dotácie pre Obecnú prevádzkareň s.r.o. Jablonov

Predkladá starosta obce
Uznesenie č. 213
Obecné zastupiteľstva
schvaľuje
poskytnutie transferu pre Obecnú prevádzkareň s.r.o. Jablonov vo výške 11.000,-- EUR.
Hlasovanie:
5
Za:
Z. Boros, O. Hegedüsová, Š. Kocsis, Ing. Patrik
Milata, Mgr. A. Tamásová
Proti:

-

Zdržal sa:

T: 08.04.2016
Z: starosta obce,

K bodu č. 6 Aktuálne výzvy Slovenskej sporiteľne
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s aktuálnymi výzvami Nadácie Slovenskej
sporiteľne. Jedná sa o Grantový program Obce bližšie k Vám 2016, ktorý je zameraný na
ochranu a rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva našich obcí. Nadácia prerozdelí
v grantovom programe prostriedky v celkovej výške 70 000,-- eur. V tomto programe je možné
žiadať o grant na trvalo udržateľný rozvoj obce v niektorej z nasledujúcich oblastí:
- Udržania pravidelných kultúrnych podujatí,
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-

Obnova lokálne významných historických a umeleckých pamiatok, ktorým
bezprostredne hrozí, že budú pre verejnosť uzavreté,
Ochrana prírodného prostredie obce a okolia formou citlivej revitalizácie zelených zón.

Druhá výzva Nadácie Slovenskej sporiteľne je Otvorený grantový program pre rok 2016, ktoré je
sprístupnené do 31.5.2016 Do tohto programu môžu obce posielať projekty z oblastí športu, kultúry,
vzdelávania, sociálnej pomoci a zdravia.

Uznesenie č. 214
Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonov nad Turňou
schvaľuje
prípravu podkladov a podanie žiadosti na poskytnutie podpory z grantového programu Obce
bližšie k Vám 2016 z Nadácie Slovenskej sporiteľne konkrétne na oslavu Dňa obce v Jablonove
nad Turňou. Pritom berie na vedomie, že obec bude mať na projekte finančnú spoluúčasť vo
výške 50% z celkového rozpočtu na konkrétnu akciu.
Obecné zastupiteľstvo
navrhuje
sledovať výzvy na predkladanie projektov Nadácie Slovenskej sporiteľne a v druhom kole
počas leta 2016 podať žiadosť na spolufinancovanie Vianočného trhu v obci Jablonov nad
Turňou v roku 2016.
T: ako v texte
Z: starosta obce
Hlasovanie:
Za:

5

Z. Boros, O. Hegedüsová, Š. Kocsis,
Ing. Patrik Milata, Mgr. A. Tamásová

Proti:

-

Zdržal sa:

-

K bodu č. 7 Záznam o následnej finančnej kontrole poskytnutých dotácií obcou Jablonov nad
Turňou za rok 2015
Hlavná kontrolórka obce oboznámila poslancom OcZ z výsledkami finančnej kontroly poskytnutia
finančných dotácií obcou pre jednotlivé subjekty.

Uznesenie č. 215
Obecné zastupiteľstva Obce Jablonov nad Turňou
berie na vedomie
Záznam z následnej finančnej kontroly poskytnutých dotácií obcou Jablonov nad Turňou za
rok 2015 predložené hlavnou kontrolórkou obce Ing. I. Vámosovou.
K bodu č. 8 Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Jablonov nad
Turňou za II. polrok 2015
Hlavná kontrolórka obce oboznámila poslancom OcZ zo správou o kontrolnej činnosti za II.
polrok 2015, spolupracovala s poslancami, zamestnancami, starostom obce.
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Uznesenie č. 216
Obecné zastupiteľstva Obce Jablonov nad Turňou
berie na vedomie
správu hlavnej kontrolórky obce o jej kontrolnej činnosti za II. polrok 2015.
K bodu č. 9 Návrhy komisií:
Predsedovia komisii oboznámili ostatných poslancov obecného zastupiteľstva s jednotlivými
návrhmi svojich komisií.
I.Komisia finančná s správy majetku
1. Dotácia pre ZŠ s MŠ s vyučovacím jazykom maďarským
Riaditeľstvo ZŠ s materskou školou s VJM v Jablonove nad Turňou žiada zriaďovateľa
o dofinancovanie prenesenej kompetencie ZŠ na rok 2016. Požadovaná suma: 17000,- € (viď
príloha).
Finančná komisia navrhuje:
- Požadovanú sumu zaplatiť mesačnou dotáciou: 1500,- €/mesiac.
- Stretnutie starostu obce s riaditeľkou ZŠ
- Stretnutie starostov ostatných obcí (Silická Jablonica, Hrušov, Hrhov) a spoločným
úsilím motivovať svojich občanov aby nenosili svoje deti do iných, vzdialenejších
škôl.
- Prehodnotenie náplne práce zamestnancov - optimalizácia a racionalizácia
Možné riešenia:
- Vypýtať si zoznam mladých zo štyroch obcí od veku 5-12 rokov, navštíviť ich
a osobne oboznámiť ich s možnosťami našej ZŠ,
- Zriadenie školského autobusu
- Reklama na školu s ktorou by sme prilákali viac mladých resp. zaujali ich rodičov
Uznesenie č. 217
Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonov nad Turňou
schvaľuje
poskytnutie dotácie pre Základnú školu s materskou školou s vyučovacím jazykom
maďarským v Jablonove nad Turňou 229 v celkovej výške 17.000,-- €, s mesačnými splátkami
8 x 2.000,-- € a 1 x 1.000,-- € do 25. dňa v mesiaci.
T: ako v texte
Z: starosta obce
Hlasovanie:
Za:
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Z. Boros, O. Hegedüsová, Š. Kocsis,
Ing. Patrik Milata, Mgr. A. Tamásová

Proti:

-

Zdržal sa:

-

7

2. Dotácie pre športové kluby, športovcov jednotlivcov a pre ostatné subjekty
Pre podporu športových aktivít na území obce sa navrhuje vyčleniť z rozpočtu obce sumu
11.000,-- € a pre organizácie pôsobiace na území obce, ktoré vyvíjajú aktivity 2.500,-- €.
Komisia navrhuje nasledovné prerozdelenie finančných prostriedkov:
- 10800,- šport + 2500,- € ostatné subjekty
Šport:
7150,- € – FK Jablonov nad Turňou + jednotlivci
- 6700,- € FK Jablonov nad Turňou
- 300,- € Patrik Milata
- 150,- € Tibor Halász
1400,- € - Stolný tenis
2250,- € Dorast FK Jablonov nad Turňou
Ostatné subjekty:
1000,- € Jednota dôchodcov na Slovensku – JDS, Jablonov nad Turňou
500,- € Bokréta
500,- € OZ ALMA
500,- € OZ Paklan
*všetky žiadosti o finančný príspevok sa nachádzajú v prílohe
Uznesenie č. 218
Obecné zastupiteľstvo obce Jablonov nad Turňou
schvaľuje
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Jablonov nad Turňou v roku 2016 pre nasledovné
subjekty:
- ŠK Jablonov nad Turňou – muži 6.700,-- €
- ŠK Jablonov nad Turňou – dorast 2.250,-- €
- Ing. Patrik Milata, pretekár Spartan Race - vo výške 300,-- €
- Tibor Halász, zmiešané bojové umenie - vo výške 150,-- €
- ŠK Jablonov nad Turňou, stolnotenisový oddiel – vo výške 1.600,-- €
- Jednota dôchodcov na Slovensku – JDS Jablonov nad Turňou + Bokréta spevokol –
vo výške 1.500,-- €
- OZ Paklan – vo výške 500,-- €
Poslanci obecného zastupiteľstva podmieňujú poskytnutie dotácií z rozpočtu obce
prezentáciou logom obce na viditeľných miestach počas akcií.
T: 31.7.2016
Z: starosta obce
Hlasovanie:
Za:
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Z. Boros, O. Hegedüsová, Š. Kocsis,
Ing. Patrik Milata, Mgr. A. Tamásová,

Proti:

-

Zdržal sa:

-
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Na zasadnutie obecného zastupiteľstva sa dostavil poslanec Ing. R. Zubrický
Starosta obce informoval poslancov so Žiadosťou o dotáciu z rozpočtu obce Občianskym
združením ALMA – Centrum obnovy a ochrany ľudovej architektúry a tradícii Gemera,
Jablonov nad Turňou.
Uznesenie č. 219
Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonov nad Turňou
neschvaľuje
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Obce Jablonov nad Turňou pre Občianske združenie
ALMA – Centrum obnovy a ochrany ľudovej architektúry a tradícii Gemera a namiesto
finančného príspevku obec bude nápomocná a poskytne personálne a vecné prostriedky pri
organizovaní kultúrno-spoločenských podujatí.
Hlasovanie:
Za:

-

Proti:

1

Š. Kocsis

Zdržal sa:

5

Z. Boros, O. Hegedüsová, Ing. Patrik Milata,
Mgr. A. Tamásová, Ing.R.Zubrický

3. Návrh na zmeny rozpočtu
- niektoré skutočnosti žiadajú zmeny v rozpočte a preto navrhujeme nasledujúce navýšenia
výdavkov, ktoré by boli čerpané prevažne z kapitálových príjmov:
Výkup pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou – ČOV: 5000,- €
Menšie investície, rekonštrukcie: 4000,- € (altánok, sklad v telocvični, iné menšie
rekonštrukcie)
Dobrovoľný Hasičský Zbor: 500,- €
Geometrické plány: 1200,- € - vysporiadanie pozemkov
Kúpa obecného osobného auta: 13500,- € na 4 roky, 4000€/rok 2016
Údržba VO 300,- €
Nákup umeleckých diel – socha - 1000,- €
Transfer pre OcP – 10000,- €
II. Komisia ochrany verejného poriadku
1.Kontrola priestoru okolo smetných košov v Eveteši, priestorov okolo hlavnej cesty smer Soroška, priestranstvá pri autobusovej zastávke – smer Košice, pri čerpacej stanici,
areál bývalého družstva JDR – za chlievami v zadnej časti, ulica Hajdu – Turčiansky,
cesta smer Eveteš – priestor pri hlavnom uzávere prívodu vody do obce
Komisia vykonala miestnu obhliadku a bolo zistené, že na uvedených miestach sa
nachádzajú skládky odpadov. Komisia navrhuje na uvedených miestach pozbierať smeti
a vyčistiť dané lokality. Navrhuje likvidáciu čiernej skládky v areáli bývalého
poľnohospodárskeho družstva s využitím dotácie na likvidáciu čiernych skládok. Komisia
navrhuje zakúpenie foto pasce.
2. Doriešiť zberný dvor /váha, likvidácia a separácia odpadov/, projektová dokumentácia
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Zberný dvor – komisia navrhuje doriešiť formou výzvy – vybavenie, váha, lismi, technológiou,
priestormi pre kanceláriu a sociálne miestnosti.
3. Voľný pohyb psov – Porubán Štefan /sťažnosť/
Výzva – komisia navrhuje písomné upozornenie s pokutou pre Štefana Porubána a opäť
vyhlásiť v miestnom rozhlase zákaz pohybu voľných psov.
4. Rôzne – podnety a pripomienky členov
Poslanec Kustván Csaba – navrhuje vyznačenie prechodu pre chodcov – oproti autobusovým
zastávkam pri predajni COOP Jednota a umiestnenie dopravných značiek – POZOR DETI,
PRECHOD PRE CHODCOV.
Komisia navrhuje zabezpečiť zrkadlo ku Štefanovi Kalaszovi
Poslanci navrhujú vyžiadať si cenovú ponuky na vyhotovenie dopravného projektu na
umiestnenie dopravných značiek v obci.
Poslanec Kocsis Štefan na podnet občanov obce /Harhovský D., Kocsis Š. Pogány K./ pri
ESPRESE KOCSIS žiadajú vykonať opatrenia pre obmedzenie nadmerného prejazdu na tejto
ulici.
III. Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a pozemných
komunikácií
1.Riešenie havarijného stavu strechy kultúrneho domu
Predložené cenové ponuky s možnosťami použitých materiálov na strešnú krytinu kultúrneho
domu. Treba rozhodnúť či v budúcnosti sa podkrovie využije – strešné okná, plech či škridla.
Zavolať statika aby posúdil možnosti pochôdznej plochy na podkroví.
2. Byt v sociálnej bytovke na prízemí – overiť dažďový zvod na sociálnej bytovke
Nafotiť – nahlásiť poisťovni – p.Kustvánová a zistiť či je projektová dokumentácia. Komisia
navrhuje vykonať potrebné rekonštrukcie nakoľko ide o havarijný stav.
3. Overiť stavebno-technický stav rodinného domu, ktorý je vo vlastníctve obce súp. č. 80
v súčasnosti v nájme Štefana Hundszu/
Komisia navrhuje zvýšenie nájmu na 50,00 €/mesačne /resp. zavedenie poplatku do fondu
opráv v sume 30,00 €/ Zároveň navrhuje vykonanie obhliadky stavby a zistenie sociálnych
a hygienických podmienok v rodinnom dome v spolupráci s členmi Komisie rozvoja
vzdelávania, sociálna, starostlivosť o seniorov, rodinu a dieťa.
IV. Komisia regionálneho rozvoja, cestovného ruchu, podpory malého a stredného
podnikania
Predsedníčka komisie prečítala prítomným poslancom zápisnicu zo zasadnutia jej komisie zo
dňa 9.3.2016 ktorá bola zameraná na prípravu a realizáciu Ochutnávky vín 2016.
- Výdaj fliaš od 18.4.2016 do 22.4.2016 v pracovnom čase u E.Icsovej
- Zber vzoriek 22.4.2016 v kultúrnom dome od 15.00 hod do 17.00 hod. vykonávajú Ing.
Bartha E., Voda L., Pápai L., Tamás K., Kustván Cs., Ing. Bodnár Ľ., Boros Z.,
- Úradná degustácia – 23.4.2016 v kultúrnom dome, 2 komisie. Členov degustačnej
komisie zabezpečia Ing. Bartha E., Voda L.
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K bodu č. 10 Návrh na schválenie úpravy rozpočtu roku 2016
Predseda finančnej komisie Ing. P. Milata prečítal návrh na zmenu rozpočtu v roku 2016, ktorý
bol podmienený nasledovnými skutočnosťami: výkup pozemkov pod čističkou odpadových
vôd v obci Jablonov nad Turňou, výstavba altánku pri futbalovom ihrisku, geometrické plány
na vysporiadanie pozemkov.
Poslanci obecného zastupiteľstva rokovali o potrebe nákupu nového osobného motorového
vozidla nakoľko to doterajšie je v zlom technickom stave, vyžaduje neustálu opravu, prevádzka
tohto vozidla je nerentabilná..
Uznesenie č. 220
Obecné zastupiteľstva Obce Jablonov nad Turňou
berie na vedomie
Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 a Rozpočtové opatrenie č. 2/2016
a v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákon a č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a na
základe ods. 2 písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v z.n.p.
schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 3/2016 v prílohe na základe predloženého návrhu.
Hlasovanie:
Za:

6

Z. Boros, O. Hegedüsová, Š. Kocsis, Ing. Patrik
Milata, Mgr. A. Tamásová, Ing. R.Zubrický

Proti:

-

Zdržal sa:

-

K bodu č. 11 Návrh na schválenie platu starostu
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., starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej
mesačnej 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 Jablonov nad Turňou v rozmedzí 501 do 1000, ide konkrétne o násobok
1,65.
Priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva SR v roku 2015 je 883,00 €
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 %.
Základný plat 883,00 € x 1,65 = 1.457,-- €
Uznesenie č. 221
Obecné zastupiteľstva obce Jablonov nad Turňou určuje plat starostu obce Jablonov nad Turňou
s účinnosťou od 1.4.2016 podľa § 3 ods.1 zákona o právnom postavení a platových pomeroch
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starostov vo výške 1.457,-- € podľa § 4 ods.2 zákona o právom postavení a platových pomeroch
starostov zvýšený o 35%, teda po zaokrúhlení podľa§ 3 ods.1 zákona o právnom postavení
a platových pomeroch starostov v celkovej výške 1.967,-- € s následnou valorizáciou podľa
vývoja priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na
základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky.
T: ako v texte
Z: starosta obce
Hlasovanie:
Za:

6

Z. Boros, O. Hegedüsová, Š. Kocsis, Ing. Patrik
Milata, Mgr. A. Tamásová, Ing. R.Zubrický

Proti:

-

Zdržal sa:

-

K bodu č. 12 Návrh na zrušenie uznesenia č. 61/2015 na vyhotovenie PHSR z dôvodu
nedodržania termínu
Starosta obce informoval poslancov o nedodržaní termínu vyhotovenia Programu
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Jablonov nad Turňou zo strany Regionálnej
rozvojovej agentúry v Rožňave. Dohodnutý termín vyhotovenia uvedeného programu bolo do
31.12.2015. Navrhuje zrušiť uznesenie a zrušiť objednávku s RRA Rožňava.
Uznesenie č. 222
Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonov nad Turňou
ruší uznesenie č. 61 z roku 2015
ktorým sa schválilo vypracovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce
Jablonov nad Turňou Regionálnou rozvojovou agentúrou v Rožňave
Hlasovanie:
Za:

6

Z. Boros, O. Hegedüsová, Š. Kocsis, Ing. Patrik
Milata, Mgr. A. Tamásová, Ing. R.Zubrický

Proti:

-

Zdržal sa:

-

K bodu č. 13 Cenová ponuka na vyhotovenie PHSR - združenie gemersko
Starosta predložil poslancom obecného zastupiteľstva cenovú ponuku združenia Gemersko na
vyhotovenie
Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Jablonov nad
Turňou za cenu 690,-- EUR do 30.6.2016
Uznesenie č. 223/1
Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonov nad Turňou
schvaľuje
vypracovania Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Jablonov nad
Turňou združením Gemersko za dohodnutú sumu 690,-- EUR do 30.6.2016.
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T: ako v texte
Z: starosta obce
Hlasovanie:
Za:

6

Z. Boros, O. Hegedüsová, Š. Kocsis, Ing. Patrik
Milata, Mgr. A. Tamásová, Ing. R.Zubrický

Proti:

-

Zdržal sa:

-

K bodu č. 14 Cenová ponuka na odstránenie havarijného stavu archívu, vchodu do
kultúrneho domu a hlásateľne
Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva potrebou odstránenia
havarijného stavu archívu, vchodu do kultúrneho domu, hlásateľne a prekládka klampiarskych
konštrukcií.
Predpokladaná hodnota zákazky je nasledovná:
- na prekládku klampiarskych konštrukcií je 1.469.88 €, stavebné úpravy v priestoroch
archívu 2.753,84 €, stavebné úpravy v priestoroch vchodu do kultúrneho domu
v hodnote 3.326,68 € a stavebné práce v priestoroch hlásateľne v hodnote 2.751,05 €.
Spolu 10.301,45 €.
Uznesenie č. 223/2
Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonov nad Turňou
schvaľuje
použitie prostriedkov na odstránenie havarijného stavu majetku obce – priestory archívu obce,
prekládka klampiarskych konštrukcií a vchod do kultúrneho domu v zmysle ustanovenia § 10
odsek 8 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zároveň v súlade s legislatívou
žiada vykonať prieskum trhu pre dodanie nasledovných služieb.
Hlasovanie:
Za:

6

Z. Boros, O. Hegedüsová, Š. Kocsis, Ing. Patrik
Milata, Mgr. A. Tamásová, Ing. R.Zubrický

Proti:

-

Zdržal sa:

-

T: 30.08.2016
Z: starosta obce
Poslanci navrhujú stavebné úpravy hlásateľne riešiť v neskoršom období.
K bodu č. 15 Žiadosť o prenájom sociálneho bytu - Martin Halász
Poslanci obecného zastupiteľstva odporúčajú prerokovanie Žiadosti o pridelenie nájomného
bytu p.Martinovi Halászovi prejednať na Komisii rozvoja vzdelávania, sociálna starostlivosť
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o seniorov, rodinu a dieťa a následne prerokovanie na zasadnutí obecného zastupiteľstva.
K bodu č. 16 Žiadosť o prenájom reklamného miesta – eustream a.s.
Starosta obce informoval prítomných poslancov so Žiadosťou od spoločnosti eustream, a.s.,
Bratislava o prenájom reklamného miesta na murovanom oplotení pred obecným úradom.
Uznesenie č. 224
Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonov nad Turňou
schvaľuje
prenájom reklamného miesta na murovanom oplotení pred obecným úradom v Jablonove nad
Turňou na obdobie 1 roka s možnosťou predlženia o ďalší rok za sumu 1,-- €/rok pre
spoločnosť eustream a.s., Votrubova 11/A, Bratislava
Hlasovanie:
Za:

6

Z. Boros, O. Hegedüsová, Š. Kocsis, Ing. Patrik
Milata, Mgr. A. Tamásová, Ing. R.Zubrický

Proti:

-

Zdržal sa:

-

K bodu č. 17 Pozdravenie učiteľov pri príležitosti dňa učiteľov, návrh na schválenie
OcZ
Starosta obce informoval poslancov o zámere pozdravenia učiteľov, poďakovania sa za
náročnú prácu a trpezlivosť. Termín konania podujatia bude dňa 1.4.2016 v zasadacej
miestnosti Obecného úradu v Jablonove nad Turňou.
Uznesenie č. 225
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie a schvaľuje
pozdravenie učiteľov pri príležitosti Dňa učiteľov 1.4.2016. Na úhradu nákladov spojených
s organizáciou podujatia schvaľuje 200,00 €.
K bodu č. 18 Návrh na odkúpenie časti parciel pod čističkou odpadových vôd ČOV
3,- eur/m2 – návrh vlastníkov pozemkov pod ČOV
Je potrebné majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod ČOV, pretože v prípade podania
projektov tento stav bude brániť v podaní žiadosti o poskytnutie dotácií.
Uznesenie č. 226
Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonov nad Turňou
schvaľuje
odkúpenie časti parciel do vlastníctva obce pod čističkou odpadových vôd v obci Jablonov
nad Turňou za 3,00 €/m².
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Hlasovanie:
Za:

6

Z. Boros, O. Hegedüsová, Š. Kocsis, Ing. Patrik
Milata, Mgr. A. Tamásová, Ing. R.Zubrický

Proti:

-

Zdržal sa:

-

K bodu č. 19 Majetkovo právne vysporiadanie parcely pod čističkou odpadových vôd (ČOV) –
vyhotovenie geometrického plánu a kúpno-predajnej zmluvy
Predkladá starosta obce

Uznesenie č. 227
Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonov nad Turňou
schvaľuje
majetkovoprávne vysporiadanie parciel pod čističkou odpadových vôd /ČOV/, vyhotovenie
geometrického plánu a kúpno-predajnej zmluvy.
T: 30.07.2016
Z: starosta obce
Hlasovanie:
Za:

6

Z. Boros, O. Hegedüsová, Š. Kocsis, Ing. Patrik
Milata, Mgr. A. Tamásová, Ing. R.Zubrický

Proti:

-

Zdržal sa:

-

K bodu č. 20 Návrh zmluvy o prevod nehnuteľností do vlastníctva obce – (prebytočný
majetku štátu, budova bývalej colnice a priľahlých pozemkov - Jablonov n/ Turňou)
Predkladá starosta obce

Uznesenie č. 228
Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonov nad Turňou
súhlasí s podmienkami kúpnej zmluvy na kúpu prebytočného majetku štátu - 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,
s podmienkou do 2 rokov od nadobudnutia vlastníctva poskytnúť všeobecne prospešné
služby.
T: ihneď
Z: starosta obce
K bodu č. 21 Ponuka úveru od Slovenskej záručnej rozvojovej banky – kúpa nehnuteľnosti
budovy a priľahlého pozemku bývalej colnice
Predkladá starosta obce
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Uznesenie č. 229
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje po podpise kúpnej zmluvy zo strany Finančného riaditeľstva
SR – Správy majetku štátu podanie žiadosti o poskytnutie úveru v Slovenskej záručnej
a rozvojovej banke, a.s. 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,
vo výške 17.900,-- Eur s ručením blankozmenkou.
T: ako v texte
Z: starosta obce
Hlasovanie:

Za:

6

Z. Boros, O. Hegedüsová, Š. Kocsis, Ing. Patrik
Milata, Mgr. A. Tamásová, Ing. R.Zubrický

Proti:

-

Zdržal sa:

-

K bodu č. 22 Cenová ponuka na vyhotovenie kovového altánku na futbalovom ihrisku –
vedľa plechovej búdy
Starosta obce predložil prítomným poslancom cenovú ponuka Obecnej prevádzkarne, s.r.o.
Jablonov na vyhotovenie altánku na futbalovom ihrisku vo výške 1.488,-- eur.
Poslanci obecného zastupiteľstva odkladajú prejednanie tejto ponuky na neskoršie obdobie.
K bodu č. 23 Cenová ponuka na drevenú sochu sv. Urbana
Starosta obce oboznámil poslancov s cenovou ponukou rezbára p. Lukácsa na zhotovenie
drevenej sochy sv. Urbana. Cenová ponuka je 1.000,-- € s DPH.
Uznesenie č. 230
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zhotovenie drevenej sochy sv. Urbana podľa predloženej cenovej ponuky za sumu 1.000,-- €.
T: do 12/2017
Z: starosta obce
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Z. Boros, O. Hegedüsová, R.Zubricky, Š. Kocsis,
Ing. Milata Patrik, Mgr. A. Tamásová,

K bodu č. 24 Cenová ponuka na exteriérovú tabuľu – fotomapa obce s legendou – CBS
mapy
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Starosta predložil poslancom cenovú ponuka spoločnosti CBS – originalita tvorená srdcom
spol. s r.o., Kynceľová 54 na exteriérovú tabuľu – fotomapu obce + pás s fotografiami obce
/dominanty/, názorne ukázal takúto mapu na stránke inej obce.
Uznesenie č. 231
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
vyhotovenie exteriérovej tabule – fotomapu obce Jablonov nad Turňou /pásom fotografie
dominantov obce/ rozmermi 2000x1250x930 mm orezané do oblúku podľa tvaru výklenku
v cene 330,-- eur bez DPH aj s dopravou kuriérom.
Hlasovanie:
Za:

4

Z. Boros, O. Hegedüsová, Ing. R.Zubricky,
Mgr. A. Tamásová
-

Proti:
Zdržal sa:

2

Š. Kocsis, Ing. R.Zubrický

K bodu č. 25 Dátová sieť obecného úradu
Predkladá starosta obce
Uznesenie č. 232
Obecné zastupiteľstvo,
schvaľuje
kompletnú montáž počítačovej siete s vybavením v celkovej sume 1.852,96 €, podľa
predloženej cenovej ponuky.
Hlasovanie:
Za:

6

Z. Boros, O. Hegedüsová, Š. Kocsis, Ing. R.Zubricky,
Ing. Milata Patrik, Mgr. A. Tamásová

Proti:
Zdržal sa:

K bodu č. 26 . Výučba anglického jazyka v materskej škole v Jablonove nad Turňou
Predkladá starosta obce

Uznesenie č. 233
Obecné zastupiteľstvo odporúča ZŠ v MŠ s vyučovacím jazykom maďarským zaradiť do
výchovno-vzdelávacieho programu materskej školy výučbu anglického jazyka, v rámci pred
primárneho vzdelania vzhľadom na ďalšie využitie tohto jazyka pri výučbe v ZŠ v najbližšom
možnom termíne.
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Hlasovanie:
Za:

6

Z. Boros, O. Hegedüsová, Š. Kocsis, Ing. Patrik
Milata, Mgr. A. Tamásová, Ing. R.Zubrický

Proti:

-

Zdržal sa:

-

K bodu č. 27 Cenové ponuky na Monografiu obce – JES Slovakia s.r.o., Bulharská 5,
Košice, Dr. Tibor Rémiás
Starosta oboznámil poslancov s ponukou spoločnosti JES Slovakia, s.r.o. na výrobu vlastnej
knihy o obci – Monografia obce Jablonov nad Turňou a s ponukou Dr.Tibora Rémiáša.
Uznesenie č. 234
Obecné zastupiteľstvo
odročuje
vyhotovenie Monografie obce Jablonov nad Turňou na rok 2017 a navrhuje zahrnúť do
rozpočtu obce na ďalšie obdobie.
T: ako v texte
Z: starosta obce
Hlasovanie:
6
Za:
Z. Boros, O. Hegedüsová, Š. Kocsis, Ing. R.Zubrický,
Ing. Milata Patrik, Mgr. A. Tamásová
Proti:
Zdržal sa:

K bodu č. 28 Rôzne
Starosta obce informoval predstaviteľov obecného zastupiteľstva s činnosťami ktoré
zabezpečoval a vykonával od posledného zasadnutie OZ:
-

informácia ohľadom volieb do NS SR
oprava výtlkov na ceste do Eveteša
Výzva eustreama.s., Municipality 2016 na oblasti:

Rozvoj , podpora a zveľaďovanie obcí, miest a regiónu:

-

strecha kultúrneho domu – žiadaná suma: 11 997,50 eur (celkové náklady 17 254,90
eur)
Výzva nadácia SPP – zamestnanecký grantový
oprava dreveného voza – historické dedičstvo našich predkov – žiadaná suma:
1470,34 eur (celkové náklady 1860,34 eur)
altánok pri detskom a viacúčelovom ihrisku – 1499,84 eur (celkové náklady 2153,56
eur)
Výzva Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR – rekonštrukcia
telocvične
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Oprava strechy nad šatňami a posilňovňou, oprava palubovky, vybavenie telocvične - projekt
v celkovej výške 52 545,14 eur (spoluúčasť 7 186,12 eur)
Nová legislatívna umožňujúca zvoliť si jedno z dvoch foriem nakladania s BRKO
/biologicky rozložiteľný komunálny odpad/ a to: pravidelný zvoz z každej domácnosti
so záhradou a jeho následné spracovanie v schválenom zariadení alebo zavedenie
systému domáceho kompostovania.
Poslanci odporúčajú rozoslať ponuku na nákup kompostérov pre obyvateľov obce,
zistiť záujem a podľa a záujmu zo strany obyvateľov hromadné zakúpenie kompostérov.
-

K bodu č. 29 – Interpelácia poslancov
K bodu č. 30 Zapožičanie motorového vozidla MERCEDES VITO
Poslanci prerokovali možnosť zapožičania motorového vozidla MERCEDES VITO pre ŠK
Jablonov nad Turňou a pre JDS Jablonov nad Turňou.
Uznesenie č. 234/1
Obecné zastupiteľstvo,
schvaľuje
poskytovanie motorového vozidla MERCEDES VITO pre ŠK Jablonov nad Turňou a pre
Jednotu dôchodcov na Slovensku, Jablonov nad Turňou.
T: stály
Z: starosta obce
Hlasovanie:
6
Za:
Z. Boros, O. Hegedüsová Š. Kocsis, Ing. R.Zubrický,
Ing. Milata Patrik, Mgr. A. Tamásová
Proti:
Zdržal sa:

K bodu č. 31 – Záver
Starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil o 23:20 hod.

Ing. Slavomír Zubriczky
starosta obce
Overovatelia zápisnice :
Ing. Patrik Milata

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

Štefan Kocsis

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