Zápisnica
(17)

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Jablonov nad Turňou,
konaného dňa 09.06.2016
Prítomní:

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

Neprítomní, ospravedlnený: Ing. Patrik Milata
Ďalší prítomní: viď. prezenčnú listinu
PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Výzva – zberné dvory – Operačný program kvalita životného prostredia (KŽP) (zníženie
nákladov na likvidáciu odpadov)
5. Projekt Zberný dvor 5 % spoluúčasť
6. 4. úprava rozpočtu
7. Stanovisko k záverečnému účtu
8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok
9. Komisia rozvoja, vzdelávania, sociálnej starostlivosti o seniorov, rodinu a dieťa - návrhy
10. Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a pozemných
komunikácií - návrhy
11. Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na
území obce Jablonov and Turňou
12. Dodatok ku VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad poplatok za zbernú nádobu.
13. Projekt dopravného značenia v obci, osadenie spomaľovačov a prechodov pre chodcov
14. Žiadosť o prenájom sociálneho bytu - Martin Halász s družkou
15. Vypracovanie projektu Interreg Slovakia-Hungary – cezhraničná spolupráca
Szilvásvárad
16. Nákup kvetov do verejných priestranstiev obce
17. Modernizácia a rekonštrukcia vnútorného osvetlenia budov v obci – dôvodová správa
18. Vyúčtovanie - Ochutnávka vín 2016
19. Vyúčtovanie - Deň detí
20. Rôzne
1

21. Interpelácie poslancov
22. Záver
K bodu č. 1 Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril o 16.00 hod a viedol starosta obce Ing. Slavomír
Zubriczky. Privítal všetkých prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Konštatoval, že
zasadnutie je zvolané v súlade so zák. SNR. Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov. Prítomných poslancov: 5 v z celkového počtu 7 poslancov. Obecné
zastupiteľstvo je uznášania schopné.
K bodu č. 2 Určenie overovateľov zápisnice,
Za overovateľov zápisnice starosta obce určil:
Mgr. Alžbeta Tamásová, Csaba Kustván
Za zapisovateľku starosta určil: Mgr. Silvia Tóthová
K bodu č. 3 Schválenie programu zasadnutia
Starosta obce oboznámil poslancov s programom rokovania obecného zastupiteľstva podľa
pozvánky. O programe rokovania dal hlasovať.
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Oľga Hegedüsová, Štefan Kocsis, Csaba Kustván
Mgr. Alžbeta Tamásová, Zoltán Boros,

Na zasadnutie obecného zastupiteľstva sa dostavil Ing. Róbert Zubrický
Uznesenie č. 235
Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonov nad Turňou schvaľuje program rokovania obecného
zastupiteľstva v nasledovnom znení.
PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Výzva – zberné dvory – Operačný program kvalita životného prostredia (KŽP)
(zníženie nákladov na likvidáciu odpadov)
5. Projekt Zberný dvor 5 % spoluúčasť
6. 4. úprava rozpočtu
7. Stanovisko k záverečnému účtu
8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok
9. Komisia rozvoja, vzdelávania, sociálnej starostlivosti o seniorov, rodinu a dieťa návrhy
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10. Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a pozemných
komunikácií - návrhy
11. Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Jablonov and Turňou
12. Dodatok ku VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný
odpad - poplatok za zbernú nádobu.
13. Projekt dopravného značenia v obci, osadenie spomaľovačov a prechodov pre
chodcov
14. Žiadosť o prenájom sociálneho bytu - Martin Halász s družkou
15. Vypracovanie projektu Interreg Slovakia-Hungary – cezhraničná spolupráca
Szilvásvárad
16. Nákup kvetov do verejných priestranstiev obce
17. Modernizácia a rekonštrukcia vnútorného osvetlenia budov v obci – dôvodová
správa
18. Vyúčtovanie - Ochutnávka vín 2016
19. Vyúčtovanie - Deň detí
20. Rôzne
21. Interpelácie poslancov
22. Záver
K bodu č. 4 Výzva – zberné dvory – Operačný program kvalita životného prostredia
(KŽP) (zníženie nákladov na likvidáciu odpadov)
Starosta obce podrobne informoval poslancov obecného zastupiteľstva s materiálom – podanie
výzvy na zberný dvor odpadu v Obci Jablonov nad Turňou, ktorý bol podaný 31.5.2016.
K bodu č. 5 Projekt Zberný dvor 5 % spoluúčasť
Uznesenie č. 236
Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonov nad Turňou schvaľuje výšku spolufinancovania projektu
vo výške 5%, čo činí 13.809,-- €, v rámci predloženej žiadosti o nenávratný finančný príspevok
na riadiaci orgán pre operačný program Kvalita životného prostredia, kód výzvy OPKZP-PO1SC111-2016-10 s názvom projektu: Zberný dvor odpadu v obci Jablonov nad Turňou.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Oľga Hegedüsová, Štefan Kocsis, Csaba Kustván
Mgr. Alžbeta Tamásová, Ing. Robert Zubrický,
Zoltán Boros

T: stály
Z: starosta obce
K bodu č. 6 4. úprava rozpočtu
Pracovníčka obecného úradu p. Tímea Kustvánová informovala poslancov obecného
zastupiteľstva zo 4. Úpravou rozpočtu. Položkovite vysvetlila jednotlivé úpravy a okolnosti
ktoré to vyvolali.
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Uznesenie č. 237
Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonov nad Turňou schvaľuje 4. úpravu rozpočtu v roku 2016.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Oľga Hegedüsová, Štefan Kocsis, Csaba Kustván
Mgr. Alžbeta Tamásová, Ing. Robert Zubrický, Zoltán
Boros

K bodu č. 7 Stanovisko k záverečnému účtu
Kontrolórka obce informovala poslancov so záverečným účtom obce,.
Uznesenie č. 238
Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonov nad Turňou
- berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra za rok 2015
- schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad,
- schvaľuje použite prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo
výške 23.273,28 EUR.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Oľga Hegedüsová, Štefan Kocsis, Csaba Kustván
Mgr. Alžbeta Tamásová, Ing. Robert Zubrický, Zoltán
Boros

K bodu č. 8 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. Polrok
Hlavná kontrolórka obce informovala poslancov obecného zastupiteľstva s plánom jej
kontrolnej činnosti na rok II. polrok 2016
Uznesenie č. 239
Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonov nad Turňou schvaľuje Plán kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2016.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Oľga Hegedüsová, Štefan Kocsis, Csaba Kustván
Mgr. Alžbeta Tamásová, Ing. Robert Zubrický, Zoltán
Boros
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K bodu č. 9 Komisia rozvoja, vzdelávania, sociálnej starostlivosti o seniorov, rodinu
a dieťa – návrhy
Mgr. A. Tamášová informovala poslancov s činnosťou komisie, oboznámila prítomných
s jednotlivými bodmi rokovania komisie, ktoré sa uskutočnilo 28.4.2016. Komisia prejednala
žiadosť Klaudii Kalocsaiovej a Martina Halásza o pridelenie sociálneho bytu. Prečítala žiadosť
L. Radótzyho o prijatie do zamestnania.
Po splnení podmienok VZN o podmienkach prideľovania bytov určených na nájom pre
obyvateľov Obce Jablonov nad Turňou postavených s podporou štátu komisia odporúča
Obecnému zastupiteľstvu schváliť prenájom bytovej jednotky. Komisia odporúča v rámci
možnosti obce, vyhovieť žiadosti L.Radótzyho.
Komisia spolu s členmi komisie výstavby vykonala obhliadku rodinného domu v majetku
obce ktorý prenajíma rodina Š. Hundzsu a odporúča schváliť vykonanie plánovaných opráv
rodinného domu na základe odporúčaní Komisie výstavby, územného plánovania, životného
prostredia a pozemných komunikácií.
K bodu č. 10 Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia
a pozemných komunikácií – návrhy
Starosta obce informoval poslancov so zápisnicou zo zasadnutia komisie dňa 29.4.2016.
Komisia vykonala obhliadku rodinného domu v prenájme rodiny Š. Hundzsu a na základe
zistených skutočností odporúča:
-

-

vypratať podkrovie na pristavenú vlečku – vykoná nájomník
vyčistiť spoločnú hranicu s Dieovou Jolanou – vykoná nájomník
z dvora odstrániť 2 drevené búdy /WC a chliev/ - vykoná nájomník
vyznačiť vápnom trasu pre kanalizáciu a následnej jej vykopanie - OcP
zmerať dĺžku štítu a záveterných líšt + čelnú dosku – OcP a odovzdať miery na OcÚ
vyhotoviť revízne dvierka na komínoch v podkroví – OcP
overiť dažďové zvody – vykopať od zadnej časti stavby dažďový zvod do žumpy –
vykoná nájomník
zabezpečiť vytiahnutie žumpy – OcÚ
overiť latovanie na čelnej strane aj na celej streche či nie je prehnité a namerať dĺžky
koľko bude potrebné vymeniť – OcP
opraviť krytinu v miestach kde je posunutá alebo kde chýba – OcP (vypočítať plochu
strechy na ktorej je plech a vypočítať škridle, ktoré sa priniesli od Ing. T. Zubriczkého
či bude postačovať na výmenu strešnej krytiny)
do piecok osadiť rúry aké majú byť – zabezpečí nájomník
vyžiadať si cenovú ponuku na osadenie kotla do domu
zabezpečiť oplotenie medzi Dieovou Jolanou a parcelou vo vlastníctve obce cez OcP
(použité pletivo z ihriska osadiť)

Komisia vykonala aj obhliadku rodinného domu rodiny Oláhovcov, v ktorej bývajú tri
rodiny s malými deťmi. Zároveň boli oboznámení, že ak chcú uskutočňovať stavebné práce je
potrebné sa informovať na príslušnom stavebnom úrade (OcÚ) o postupoch a krokoch.
Komisia prejednala aktuálnu výzvu na Zberný dvor. Bola vykonaná aj obhliadka súčasného
zberného dvora, kde sa zistilo, že separácia odpadov nie je dodržaná. Komisia odporúča
obecnému zastupiteľstvu podať žiadosť v rámci Výzvy Operačného programu Kvalita
životného prostredia na vybudovanie zberného dvora s príslušenstvom – technológiou.
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Komisia odporúča zistiť či obyvatelia na ulici od M. Šimonovej smerom až po I.
Kelecsényiovú súhlasia s osadením spomaľovačov na ulicu.
Uznesenie č. 240
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednotlivé návrhy Komisie rozvoja vzdelávania, sociálna,
starostlivosť o seniorov, rodinu a dieťa podľa zápisnice zo zasadnutia dňa 28.4.2016 a Komisie
výstavby, územného plánovania, životného prostredia a pozemných komunikácií podľa
zápisnice zo dňa 29.4.2016
T: ihneď
Z: starosta obce
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Oľga Hegedüsová, Štefan Kocsis, Csaba Kustván
Mgr. Alžbeta Tamásová, Ing. Robert Zubrický, Zoltán
Boros

K bodu č. 11 Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Jablonov nad Turňou
Odročuje sa na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva.
K bodu č. 12 Dodatok ku VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobný
stavebný odpad – poplatok za zbernú nádobu
Odročuje sa na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva.
K bodu č. 13 Projekt dopravného značenia v obci, osadenie spomaľovačov a prechodov
pre chodcov
Starosta obce informoval o možnosti vyhotovenia projektu dopravného značenia obce
Jablonov nad Turňou. Predpokladaná hodnota zákazky vypracovania projektu je 500,00 Eur.
Uznesenie č. 241
Obecné zastupiteľstvo odporúča vyhotovenie projektu na dopravné značenia v obci odložiť
na jesenné zasadnutia OcZ v závislosti od rozpočtu obce.
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:

-

Zdržal sa:

1

Oľga Hegedüsová, Štefan Kocsis, Mgr. Alžbeta
Tamásová, Ing. Robert Zubrický, Zoltán Boros

Csaba Kustván
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T: 31.12.2016
Z: starosta obce
K bodu č. 14 Žiadosť o prenájom sociálneho bytu – Martin Halász s družkou Klaudiou
Kalocsaiovou
Uznesenie č. 242
Obecné zastupiteľstvo obce Jablonov nad Turňou schvaľuje uzatvoriť nájomnú zmluvu
s Klaudiou Kalocsaiovou o prenájme bytu č. 1 o výmere 38,43 m² s príslušenstvom v bytovom
dome č. 244, vo vlastníctve obce, na obdobie do 31.12.2016
T: ihneď
Z: starosta obce
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Oľga Hegedüsová, Štefan Kocsis, Csaba Kustván
Mgr. Alžbeta Tamásová, Ing. Robert Zubrický, Zoltán
Boros

K bodu č. 15 Vypracovanie projektu Interreg Slovakia-Hungary – cezhraničná
spolupráca Szilvásvárad
Starosta obce informoval o pripravovanej výzve Interreg Slovakia-Hungary v ktorej bude
možné sa uchádzať o NFP s partnerom z Maďarska. Realizácia tohto projektu sa plánuje na
rok 2017.
Uznesenie č. 243
Obecné zastupiteľstvo obce Jablonov nad Turňou berie na vedomie informácie ohľadom
projektu Interreg Slovakia - Hungary a navrhuje odročiť prejednanie tohto bodu na najbližšie
zasadnutie obecného zastupiteľstva a zistenie ďalších informácií ohľadom spolufinancovania.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Oľga Hegedüsová, Štefan Kocsis, Csaba Kustván
Mgr. Alžbeta Tamásová, Ing. Robert Zubrický, Zoltán
Boros

K bodu č. 16 Nákup kvetov do verejných priestranstiev obce
Starosta informoval poslancov OcZ zo vzniknutou situáciou pri dodávke kvetov firmou
Agroprodukta s.r.o. Veľké Kapušany. Oboznámil prítomných poslancov s výškou nedoplatkov
na dani za rok 2013 a 2016, ktoré firma doteraz nemá vysporiadané.
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Uznesenie č. 244
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie nákup kvetov do verejných priestranstiev od firmy
Agroprodukta s.r.o. Veľké Kapušany.
K bodu č. 17 Modernizácia a rekonštrukcia vnútorného osvetlenia budov v obci –
dôvodová správa
Starosta oboznámil prítomných poslancov s dôvodovou správou k projektu: „Modernizácia
a rekonštrukcia vnútorného osvetlenia budov mesta“. Dôvodová správa obsahuje analýzu
doterajšieho stavu vnútorného osvetlenia budov vo vlastníctve obce. Návrh riešenia spočíva vo
výmene všetkých žiaroviek v počte 858 ks za LED –ové.
Uznesenie č. 245
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie dôvodovú správu k projektu: „Modernizácia
a rekonštrukcia vnútorného osvetlenia budov mesta“ a žiada zabezpečiť ďalšie cenové ponuky.

K bodu č. 18 Vyúčtovanie – Ochutnávka vín 2016
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva finančné vyhodnotenie ochutnávky
vín ktoré sa uskutočnilo dňa 30. apríla 2016. Celkové výdavky boli v sume 3.065,84 €.
Uznesenie č. 246/1
Obecné zastupiteľstvo obce Jablonov nad Turňou berie na vedomie správu o vyúčtovaní
ochutnávky vín, ktorá sa konala dňa 30. apríla 2016.
T: ako v texte
Z: starosta obce
K bodu č. 19 Vyúčtovanie – Deň detí
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva vyúčtovanie dňa detí, ktoré sa
konalo dňa 4.6.2016. Výdavky boli v sume 379,-- €
Uznesenie č. 246/2
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o vyúčtovaní dňa detí v obci Jablonov nad
Turňou, ktoré sa konalo dňa 4.6.2016.
T: ako v texte
Z: starosta obce
K bodu č. 20 Rôzne
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva s činnosťami ktoré zabezpečoval
a vykonával od posledného zasadnutie OZ:
– oprava výtlkov na ceste k tunelu – žiadosť od záhradkárov a chatárov, oprava 2 ks
kanalizačných poklopov /Németh Lehel a Oľga Hegedušová/
Výzvy Slovenskej sporiteľne
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– otvorený grantový program 2016 pre obce – informácia o neúčasti na tomto projekte
z dôvodu inej pracovnej zaneprázdnenosti
– grantový program Obce bližšie k vám 2016– informácia o neúčasti na tomto projekte
z dôvodu inej pracovnej zaneprázdnenosti
Kúpa auta pre Obecnú prevádzkareň Jablonov s.r.o. – financovanie
Auto sa kúpi na úver s 0% navýšením so splátkami rozdelenými na 2 roky (½ – 2016 a ½ 2017) pre obecnú prevádzkareň z dôvodu možného odpočtu DPH. Tento spôsob kúpy je
najvýhodnejší a najúspornejší. Kontrolórka obce oboznámila prítomných poslancov
s podmienkami Zmluvy o výpožičke auta obecnému úradu. Auto zostane majetkom obecnej
prevádzkarne a na základe zmluvy o výpožičke si obec vypožičia na neurčitú dobu. Dodacia
lehota na auto je 12 týždňov. Všetky prevádzkové náklady bude znášať obec.
Uznesenie č.247
Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonov nad Turňou schvaľuje poskytnutie dotácie pre Obecnú
prevadzkáreň, s.r.o. Jablonov vo výške 8.200,-- EUR na nákup osobného motorového vozidla.
Z: starosta obce
T: 30.9.2016
Hlasovanie:

-

Za:

6

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Oľga Hegedüsová, Štefan Kocsis, Csaba Kustván
Mgr. Alžbeta Tamásová, Ing. Robert Zubrický,
Zoltán Boros

Informácia o odmene zástupcovi starostu obce v mesiaci február – máj 2016
Pripomienky k foto mape CBS
Žiadosť o opravu skladu náradia v areáli Základnej školy – od ZŠ s MŠ;
Určenie zodpovednej osoby v posilňovni v budove T18/zodpovedný bude Lengyel Dávid,
kľúče bude mať Lengyel Dávid a 1x bude na OÚ/
Kontrola klubu mladých – upozornenie
Porubánová Henrieta bola vyzvaná emailom na vyčistenie záhrady nad poštou – dňa
3.5.2016

Uznesenie č. 248
Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie č. 203/1 z dôvodu podania projektu - Operačný
program Kvalita životného prostredia, v ktorom je zahrnutý aj kamerový systém.
T: ihneď
Z: starosta obce

9

Hlasovanie:

-

-

-

Za:

6

Proti:

-

Zdržal sa:

-

Oľga Hegedüsová, Štefan Kocsis, Csaba Kustván
Mgr. Alžbeta Tamásová, Ing. Robert Zubrický,
Zoltán Boros

Kúpa rezačky-frézovačky asfaltu – v obci sú prepadnuté kanalizačné šachty, výtlky, ktoré
je potrebné opraviť,
SWOT analýza obce – podklad pre strategické dokumenty obce - PHSR a Komunitný plán
soc. služieb – bol vypracovaný na komisii rozvoja vzdelávania, sociálna, starostlivosť
o seniorov, rodinu a dieťa
Kontrola prokuratúry - bez nedostatkov
Dodatok ku zmluve Hundža Štefan – zvýšenie nájmu
Návšteva dôchodcov zo Szilvásváradu 22-23-24.6.2016 – predsedníčka JDS ich bude
sprevádzať
Dátová sieť obecný úrad – záloha dát, internetová rezerva, zosieťované počítače, telefóny
– úpravy sú dokončené
Túra – Maklár 18.6.2016
Deň obce - program
Projekt SPP spoločne, zamestnanecký grantový projekt (altánok na viacúčelovom ihrisku,
oprava dreveného voza)
Verejné obstarávanie na havarijný stav, opravy a údržbu kultúrneho domu (strecha,
archív, chodba bočný vstup, chodník) – schválený projekt od Eustream 10 000,- eur
Oficiálne spustenie denného stacionára , vytvorenie 1 trvalého pracovného miesta
Poďakovanie zväzu reformovaných žien, JDS spevokolu Bokréta a dobrovoľníkom za
skrášľovanie obce – sadenie kvetov na verejných priestranstvách dňa 28.5.2016
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci – info, žiadosť o NFP, monitorovacia správa –
čaká sa na preplatenie projektu zo strany Ministerstva hospodárstva SR
Práce v marci, apríli, máji – namaľovanie tyčiek za bránkou na južnej strane ihriska a
výmena pletiva na týchto tyčkách, vyhotovenie altánku na ihrisku, kompletná výmena
drevených ohrád okolo pieskoviska na detskom ihrisku, vyhotovenie chodníka pri pódiu,
pretretie dreveného mostíka nad potokom v obci, pretretie hornej autobusovej zastávky,
oprava schodiska do klubu mladých – uloženie dlažby, kompletná oprava vchodov do
cintorína – schodisko, vchody, bránky, osadenie betónových klobúkov, natretie bránok –
ešte trvá
NAJ Dedinka Slovenska – vyhodnotenie, pripomienky
Stanovisko ŽSR
Pridržiavacia lyžica vidly UNC ponuka 800, eur
Colnica – budúce využite, na hospic, domov dôchodcov, sociálne byt
Podanie projektu v mesiaci máj – Operačný program Kvalita životného prostredia –
Zberný dvor vo výške 273.039,73 €
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21. Interpelácie poslancov
Poslanci obecného zastupiteľstva sa informovali o platení daní za ubytovanie podľa §9 VZN č.
7/2015 Obce Jablonov nad Turňu od jednotlivých poskytovateľov ubytovania ktorí sa
nachádzajú v katastri obce.
Uznesenie č. 249
Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce, aby Obec Jablonov nad Turňou ako príslušný
správca dane podľa § 4 ods. 1 zák. č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, miestne príslušná podľa § 42 zák.
č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov a v zmysle § 9 VZN č. 7/2015 Obce Jablonov
nad Turňou o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce vyzval daňovníkov, ktorí poskytujú odplatné prechodné
ubytovanie podľa § 754 až 759 Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení na zaplatenie
dane za ubytovanie. Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie
v ubytovacom zariadení zadefinované v § 37 zák. č. 582/2004 Z.z.

T: 31.7.2016
Z: starosta obce
Hlasovanie:
Za:
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Proti:

-

Zdržal sa:

-

Oľga Hegedüsová, Štefan Kocsis, Csaba Kustván
Mgr. Alžbeta Tamásová, Ing. Robert Zubrický,
Zoltán Boros

22. Záver
Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce o 23:20 hod a poďakoval sa
prítomným za účasť na zasadnutí.

Ing. Slavomír Zubriczky
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Mgr. A. Tamásová
Cs. Kustván

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