Zápisnica
(13)

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jablonov nad Turňou,
konaného dňa 10.12.2015.
___________________________________________________________________________
Prítomní:

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

Neprítomný, ospravedlnený bol:

Ing. Róbert Zubrický

Ďalší prítomní: viď. prezenčnú listinu
PROGRAM:
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Správa o hospodárení Obecnej prevádzkarne s.r.o. Jablonov nad Turňou v roku
2015
5. Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť CVČ Rožňava
6. Záznam o vykonaní následnej finančnej kontroly príjmov na účte ZŠ s materskou
školou s vyučovacím jazykom maďarským v Jablonove nad Turňou
7. Určenie termínu verejného zhromaždenia
8. Prerokovanie termínu návštevy zástupcov samosprávy z družobnej obce
Szilvásvárad (HU)
9. Žiadosť Základnej školy s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským
v Jablonove nad Turňou o poskytnutie dotácie na prehliadku a skúšku
elektroinštalácie a bleskozvodu
10. Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce Jablonov nad
Turňou a s majetkom štátu
11. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce Jablonov nad
Turňou na roky 2016-2018 a k návrhu finančného rozpočtu obce na rok 2016
12. Návrh rozpočtu na roky 2016-2018, dôvodová správa k návrhu rozpočtu na
obdobie rokov 2016-2018
13. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016
14. Návrh na schválenie odmeny pre hlavného kontrolóra
15. Návrh na schválenie odmeny pre konateľov Obecnej prevádzkárne s.r.o. Jablonov

16. Prehodnotenie Uznesenia č. 32 z 24.1.2011 o refundácii 50% ročných režijných
výdavkoch telocvične
17. Prerokovanie žiadostí o pokračovania prenájmu sociálnych bytov – Dávid Kardos,
Katarína Bartóková, Vojtech Balázs,
18. Záznam z kontroly plnenia uznesení OZ v Jablonove nad Turňou
19. Zmluva o vykonaní auditu so spoločnosťou GemerAudit, spol. s r. o. Rožňava
20. Ponuka č. 15678 od spoločnosti EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Veľký
Slavkov – údržba ČOV
21. Projekt – Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Jablonov nad
Turňou – zmeny,
22. Prekovanie ponúk na poskytnutie úveru v SZRB a SLPS na financovanie projektu
– Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Jablonov nad Turňou
23. Stanovisko OÚ Košice k preskúmaniu Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu
obce Jablonov nad Turňou
24. VZN č. 11/2015 o záväznej časti Územného plánu obce Jablonov nad Turňou
s premietnutím Zmien a doplnkov č. 1 – úplné znenie
25. VZN č. 7/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
26. VZN č. 8/2015 o financovaní materských škôl a školských zariadení na území
obce Jablonov nad Turňou v roku 2016
27. VZN č. 10/2015 o určení miesta a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Jablonov nad Turňou
28. VZN č. 12/2015 o obmedzení a zákaze používania pyrotechnických výrobkov na
území obce Jablonov nad Turňou
29. Stanovenie poplatkov za odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou na
rok 2016
30. Zrušenie uznesenia č. 145 zo zasadnutia OZ dňa 13.10.2015 – Vecné bremeno so
spoločnosťou BIOELEKTRO ENERGY 3 s.r.o.
31. Vyhodnotenie plánu hlavných úloh 2015-2018
32. Predloženie plánu práce OcZ na rok 2016
33. Informácie starostu obce
- Pozdrav novorodencov a jubilantov za rok 2015
- Rozhodnutie o zmene v užívaní časti stavby Obvodného zdravotného strediska na
denný stacionár
- Cenová ponuka na opravu strechy na budove sociálnych bytov
- Čiastočné zanesené úseky kanalizácie v obci Jablonov nad Turňou
- Klzisko pri futbalovom ihrisku
- Poďakovanie od Csemadoku Rožňava za kultúrno-spoločenské zabezpečenie akcie
Bíborpiros szép rózsa
- Cenová ponuka na nápravové váhy a kufríkový vážiaci indikátor
- Cenová ponuka projekčných prác - Skutkový stav obecný úrad – zateplenie
a výmena krytiny na kultúrnom dome, zmena palivovej základne
- Informácia o výsledkoch zo zasadnutia Komisie rozvoja vzdelávania, sociálnej
starostlivosti o seniorov a rodinu a dieťaťa pri OÚ v Jablonove nad Turňou
34. Interpelácia poslancov OZ
35. Záver
K bodu č. 1 Otvorenie zasadnutia
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril Ing. Slavomír Zubriczky, starosta obce. Privítal
všetkých prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Neprítomný: - Ing. Róbert Zubrický - ospravedlnený
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 6 a OZ je uznášania schopné.
Za zapisovateľku starosta určil: Mgr. Silvia Tóthová
K bodu č. 2 - Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice starosta obce určil: Csaba Kustván, Štefan Kocsis
K bodu č. 3 - Schválenie programu zasadnutia
Starosta obce oboznámil poslancov s programom dnešného zasadnutia obecného zastupiteľstva
a navrhol doplniť do bodu č. 4: Prerokovanie Nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov
obce Jablonov nad Turňou
Uznesenie č. 156
Obecné zastupiteľstvo obce Jablonov nad Turňou
schvaľuje
program rokovania v upravenej forme v bode č. 4, kde došlo k doplneniu textu a znie
nasledovne:
4. Správa o hospodárení Obecnej prevádzkarne s.r.o. Jablonov nad Turňou v roku 2015
a prerokovanie Nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov obce Jablonov nad Turňou
pre Obecnú prevádzkareň s.r.o. Jablonov
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:

-

Z. Boros, O. Hegedüsová, Š. Kocsis, Cs. Kustván,
Mgr. A. Tamášová, Ing. Patrik Milata,

K bodu č. 4 - Správa o hospodárení Obecnej prevádzkarne, s.r.o. Jablonov v roku 2015
a prerokovanie Nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov obce Jablonov nad
Turňou
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva s hospodárskym výsledkom
Obecnej prevádzkarne, s.r.o. Jablonov k 9.12.2015. Oboznámil poslancov s podmienkami
prenajímania nebytových priestorov vo vlastníctve obce Obecnou prevádzkarňou s.r.o.
Jablonov.
Uznesenie č. 157
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
hospodárenie Obecnej prevádzkarne, s.r.o. Jablonov k 9.12.2015
Zostatkov na bežnom účte: 6.232,13 €
Zostatok na bežnom účte – fondy: 272,17 €
Zostatok v pokladni: 391,47 €

Súhrn predpokladaných uhradených pohľadávok za rok 2015: 2.977,32 €
Súhrn predpokladaných uhradených záväzkov za rok 2015:
7.839,00 €
a schvaľuje
nájomné za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Obce Jablonov nad Turňou
spoločnosťou Obecná prevádzkareň s.r.o. Jablonov vo výške 8400,-- €.
Hlasovanie :
Za:

6

Z. Boros, O. Hegedüsová, Š. Kocsis, Cs. Kustván,
Mgr. A. Tamášová, Ing. Patrik Milata,
-

Proti:
Zdržal sa:

K bodu č. 5 - Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť CVČ Rožňava
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva zmluvu o poskytnutí finančných
prostriedkov na činnosť centier voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava.
Uznesenie č.158
Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonov nad Turňou
schvaľuje
poskytnutie finančných prostriedkov na činnosť CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Rožňava na rok 2016 vo výške 72,00 € dieťa/rok. Finančné prostriedky sa poskytnú pre
záujmový útvar – Futbal pre 1 dieťa a pre záujmový útvar – Basketbal pre 1 dieťa.
Hlasovanie :
Za:

Proti:
Zdržal sa:

6

Z. Boros, O. Hegedüsová, Š. Kocsis, Cs. Kustván,
Mgr. A. Tamášová, Ing. Patrik Milata,
-

K bodu č. 6 - Záznam o vykonaní následnej finančnej kontroly príjmov na účte ZŠ
s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským v Jablonove nad Turňou
Starosta obce a hlavná kontrolórka obce oboznámili poslancov obecného zastupiteľstva zo
Záznamom o vykonaní následnej finančnej kontroly príjmov na účte ZŠ s materskou školou
s vyučovacím jazykom maďarským v Jablonove nad Turňou.
Kontrolou bolo zistení, že poplatky za ŠKD /družiny/ za obdobie roka 2015 vyberala od
jednotlivých platcov vychovávateľka. Finančné prostriedky bez zoznamu jednotlivých platcov
odovzdala pokladníčke školy nepravidelne počas roka, ktorá im na prijatú sumu nevystavila
príjmový pokladničný doklad. Finančné prostriedky odovzdané pokladníčke školy, boli neskôr
odvedené na príjmový bankový účet školy. Kontrolou zápisov v pokladničnej knihe bolo
zistené, že príjem uvedených finančných prostriedkov a následne ich výdaj nebol zaznamenaný
v pokladničnej knihe.

Kontrolórka obce navrhuje na odstránenie uvedených nedostatkov tieto opatrenia:
1. Všetky príjmy za školskú družiny /ŠKD/ evidovať v pokladničnej knihe. Zaviesť evidenciu
zaplatených poplatkov spolu s podpisom rodiča dieťaťa mesačne.
2. Príjmy z poplatkov za ŠKD a MŠ odviesť do pokladne zriaďovateľa, odkiaľ budú následne
poukázané do pokladne ZŠ s MŠ s vyučovacím jazykom maďarským v Jablonove nad Turňou.
3. Na príjmovom bankovom účte majú byť len príjmy vrátane úrokov. Poplatky za vedenie účtu
sú realizované cez výdavkový účet školy a preto nie je potrebné realizovať hotovostné vklady.
Uznesenie č. 159/1
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Záznam o vykonaní následnej finančnej kontroly príjmov na účte ZŠ s materskou školou
s vyučovacím jazykom maďarským v Jablonove nad Turňou
K bodu č. 7 - Určenie termínu verejného zhromaždenia
Starosta obce oboznámil poslancov s potrebou uskutočnenia verejného zhromaždenia kde sa
občania podrobne oboznámia s prácou obecného zastupiteľstva, komisií a plnením plánu práce
na roky 2014-2018 a spoločne s poslancami stanovili termín uskutočnenia verejného
zhromaždenia na deň - 11.2.2016 o 18.00 hod.
Uznesenie č. 159/2
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
termín uskutočnenia verejného zhromaždenia v obci Jablonov nad Turňou dňa 11.2.2016
o 18.00 hod.
K bodu č. 8 - Návšteva zástupcov samosprávy z družobnej obce Szilvásvárad (HU)
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva s návštevou zástupov samosprávy
z družobnej obce Szilvásvárad (HU) ktorý je naplánovaný v termíne 16-17.1.2016. Presný
program sa stanoví na stretnutí, ktorého termín sa upresní.
Uznesenie č. 159/3
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
termín plánovanej návštevy poslancov obecného zastupiteľstva z družobnej obce Szilvásvárad
(HU) v dňoch 16. – 17. 1. 2016.
K bodu č. 9 - Žiadosť Základnej školy s materskou školou s vyučovacím jazykom
maďarským v Jablonove nad Turňou o poskytnutie dotácie na prehliadku a skúšku
elektroinštalácie a bleskozvodu
Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva so žiadosťou ZŠ s MŠ
s vyučovacím jazykom maďarským v Jablonove nad Turňou o poskytnutie dotácie, vo výške
1000,-- €, na prehliadku a skúšku elektroinštalácie, bleskozvodu a na odstránenie nedostatkov

na objektoch hlavnej a vedľajšej budovy školy. Informoval poslancov aj o stave finančných
prostriedkov na účte školy.
Uznesenie č. 160
Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonov nad Turňou
neschvaľuje
poskytnutie dotácie vo výške 1000,-- € pre Základnú školu s MŠ s vyučovacím jazykom
maďarským v Jablonove nad Turňou na prehliadku a skúšku elektroinštalácie, bleskozvodu
a na odstránenie nedostatkov na objektoch hlavnej a vedľajšej budovy školy, nakoľko ZŠ s MŠ
má dostatok finančných prostriedkov na úhradu uvedených služieb.
Hlasovanie :
Za:

Proti:
Zdržal sa:

5

Z. Boros, O. Hegedüsová, Š. Kocsis, Cs. Kustván, ,
Ing. Patrik Milata,
Mgr. A. Tamášová

1

K bodu č. 10 - Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenie a nakladania s majetkom obce
Jablonov nad Turňou a s majetkom štátu
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o potrebe doplnenia Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom obce Jablonov nad Turňou a s majetkom štátu, ktorý
obec užíva.
Uznesenie č. 161
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia a nakladanie s majetkom obce Jablonov nad Turňou
a s majetkom štátu, ktorý obec užíva.
V §12 bod 10 sa vypúšťajú slová „určuje znalec“ a nahradzujú sa slovami „stanovuje
obecné zastupiteľstvo vo výške za ako sa v čase a mieste obvykle prenecháva totožná alebo
podobná vec do nájmu s využitím najmenej dvoch obdobných nájmov slúžiacich
na porovnanie. Využite odborného vyjadrenia subjektu podnikajúceho v oblasti prenechávania
nehnuteľností do nájmu alebo znaleckého posudku nie je týmto vylúčené. O zmene spôsobu
určenia minimálnej výšky nájomného rozhoduje obecné zastupiteľstvo“.
V §12 bod 12 sa za posledné slovo „dražbou“ vkladajú slová „okrem výnimiek uvedených
v §12 bod 7 týchto Zásad.
Hlasovanie :
6
Za:
Z. Boros, O. Hegedüsová, Š. Kocsis, Cs. Kustván,
Mgr. A. Tamášová, Ing. Patrik Milata,
Proti:
Zdržal sa:

-

K bodu č. 11 - Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce
Jablonov nad Turňou na roky 2016-2018 a k návrhu finančného rozpočtu obce na rok
2016
Hlavná kontrolórka obce oboznámila poslancov obecného zastupiteľstva zo svojím
stanoviskom k návrhu viacročného rozpočtu obce Jablonov nad Turňou na roky 2016 -2018
a k návrhu finančného rozpočtu obce na rok 2016.
Uznesenie č. 162
Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonov nad Turňou
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce Jablonov nad Turňou na
roky 2016 -2018 a k návrhu finančného rozpočtu obce na rok 2016.
K bodu č. 12 - Návrh rozpočtu na roky 2016-2018, dôvodová správa k návrhu rozpočtu
na obdobie rokov 2016-2018
Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s návrhom rozpočtu na roky 20162018 a s dôvodovou správou k návrhu rozpočtu na obdobie rokov 2016-2018.
Uznesenie č. 163
Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonov nad Turňou v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a § 10 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
I. prerokoval
návrh rozpočtu Obce Jablonov nad Turňou na roky 2016 – 2018
II. berie na vedomie
návrh rozpočtu na roky 2017 a 2018
III. schvaľuje
návrh rozpočtu na rok 2016 do výšky jednotlivých ekonomických kategórií.
Hlasovanie :
Za:

Proti:
Zdržal sa:

6

Z. Boros, O. Hegedüsová, Š. Kocsis, Cs. Kustván,
Mgr. A. Tamášová, Ing. Patrik Milata,
-

K bodu č. 13 - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016
Hlavná kontrolórka obce informovala poslancov obecného zastupiteľstva s plánom jej
kontrolnej činnosti na rok I. polrok 2016
Uznesenie č. 164
Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonov nad Turňou
schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016.
Hlasovanie :
Za:

6

Z. Boros, O. Hegedüsová, Š. Kocsis, Cs. Kustván,
Mgr. A. Tamášová, Ing. Patrik Milata,
-

Proti:
Zdržal sa:

K bodu č. 14 - Návrh na schválenie odmeny pre hlavného kontrolóra
Starosta obce navrhuje odmenu pre hlavnú kontrolórku obce vo výške 30% mesačného platu
za 2.polrok 2015 a od 1.1.2016 mesačnú odmenu vo výške 20% mesačného platu, za kvalitne
a zodpovedne vykonanú prácu ktorú vykonáva nad rámec jej pracovnej náplne.
Uznesenie č. 165
Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonov nad Turňou
schvaľuje
odmenu pre hlavného kontrolóra obce vo výške 30% mesačného platu za 2.polrok 2015 a od
1.1.2016 mesačnú odmenu vo výške 20% mesačného platu.
Hlasovanie :
Za:

Proti:
Zdržal sa:

6

Z. Boros, O. Hegedüsová, Š. Kocsis, Cs. Kustván,
Mgr. A. Tamášová, Ing. Patrik Milata,
-

K bodu č. 15 - Návrh na schválenie odmeny pre konateľov Obecnej prevádzkárne s.r.o.
Jablonov nad Turňou
Starosta obce navrhol poslancom obecného zastupiteľstva schválenie odmeny pre konateľov
Obecnej prevádzkarne s.r.o. Jablonov na základe ich zodpovedného prístupu a časovej
náročnosti vykonaných prác a výsledkoch ktoré Obecná prevádzkareň dosiahla v priebehu roka
2015.
Uznesenie č. 166
Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonov nad Turňou
schvaľuje
vyplatenie odmeny pre konateľov Obecnej prevádzkarne, s.r.o. Jablonov vo výške 850,00 €
každému z konateľov.

Hlasovanie :
Za:
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Z. Boros, O. Hegedüsová, Š. Kocsis, Cs. Kustván,
Mgr. A. Tamášová, Ing. Patrik Milata,
-

Proti:
Zdržal sa:

K bodu č. 16 - Prehodnotenie Uznesenia č. 32 z 24.1.2011 o refundácii 50% ročných
režijných výdavkov telocvične
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o výške režijných výdavkov ktoré
vznikajú v telocvične. Po prerokovaní skutočného využívania telocvične obecné zastupiteľstvo
prijalo nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 167
Obecné zastupiteľstvo v Jablonove nad Turňou
schvaľuje
80% - ný podiel obce na celkových ročných úhradách režijných výdavkov telocvične. Obecné
zastupiteľstvo týmto ruší uznesenie č. 32/2011 zo dňa 24.1.2011
T: ako v texte
Z: starosta obce
Hlasovanie :
Za:

Proti:
Zdržal sa:

6

Z. Boros, O. Hegedüsová, Š. Kocsis, Cs. Kustván,
Mgr. A. Tamášová, Ing. Patrik Milata,
-

K bodu č. 17 - Prerokovanie žiadostí o pokračovania prenájmu sociálnych bytov – Dávid
Kardos, Katarína Bartóková, Vojtech Balázs,
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov so žiadosťami od nájomníkov sociálnych bytov
menovite: Dávid Kardos, Katarína Bartóková, Vojtech Balázs o predlženie prenájmu
sociálnych bytov. Žiadatelia si v roku 2015 plnili svoje záväzky voči obci.
Uznesenie č.168
Obecné zastupiteľstvo v Jablonove nad Turňou
schvaľuje
predlženie nájomnej zmluvy s Dávidom Kardosom, Katarínou Bartókovou a Vojtechom
Balázsom na dobu určitú do 31.12.2016.

Hlasovanie :
Za:

Proti:
Zdržal sa:

6

Z. Boros, O. Hegedüsová, Š. Kocsis, Cs. Kustván,
Mgr. A. Tamášová, Ing. Patrik Milata,
T: ako v texte
Z: starosta obce

K bodu č. 18 - Záznam z kontroly plnenia uznesení OZ v Jablonove nad Turňou
Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva zo záznamom z kontroly plnenia
uznesení Obecného zastupiteľstva v Jablonove nad Turňou za obdobie od 01.01.2015 do
30.11.2015 ktorú vypracovala hlavná kontrolórka obce. Poslanci po jednom prerokovali každé
jedno uznesenie.
Uznesenie č. 36
Plnenie uznesenia: trvá
Uznesenie č. 43
Plnenie uznesenia: trvá
Uznesenie č. 59
Plnenie uznesenia: zrušiť
Uznesenie č. 61
Plnenie uznesenia: trvá
Uznesenie č. 67
Plnenie uznesenia: zrušiť
Uznesenie č. 72
Plnenie uznesenia: čiastočne splnené
Uznesenie č. 73
Plnenie uznesenia: čiastočne splnené
Uznesenie č. 99
Plnenie uznesenia: trvá /požiadať žiadateľov o písomné
vyjadrenie či ich záujem o nákup pozemku naďalej trvá, v prípade nezáujmu sa zruší
uznesenie
Uznesenie č. 121
Plnenie uznesenia: splnená
Uznesenie č. 122
Plnenie uznesenia: splnená
Uznesenie č. 140
Plnenie uznesenia: trvá
Uznesenie č. 141
Plnenie uznesenia: splnené
Uznesenie č. 145
Plnenie uznesenia: zrušené
Uznesenie č. 151
Plnenie uznesenia: zrušené
Uznesenie č. 169/A
Obecné zastupiteľstvo v Jablonove nad Turňou
schvaľuje zmeny v plnení jednotlivých uznesení nasledovne:
I. zrušuje uznesenia č. 59, 67, 151
Uznesenie č. 169/B
II. mení uznesenia č. 72,73 na čiastočne splnené
Uznesenie č. 169/C
III. uznesenia č. 121, 122 a 141 na splnené

K bodu č. 19 - Zmluva o vykonaní auditu so spoločnosťou GemerAudit, spol. s r. o.
Rožňava
Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s podmienkami vykonávania
audítorských prác na Obecnom úrade v Jablonove nad Turňou, preverenie individuálnej
účtovnej závierky spoločnosti Obecná prevádzkareň s.r.o. Jablonov a preverenie individuálnej
účtovnej závierky Základnej školy s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským
v Jablonove nad Turňou.
Uznesenie č. 170
Obecné zastupiteľstvo v Jablonove nad Turňou
schvaľuje
podmienky vykonávania audítorských prác na Obecnom úrade v Jablonove nad Turňou,
preverenie individuálnej účtovnej závierky spoločnosti Obecná prevádzkareň s.r.o. Jablonov
a preverenie individuálnej účtovnej závierky Základnej
školy s materskou školou
s vyučovacím jazykom maďarským v Jablonove nad Turňou.
Hlasovanie :
Za:

Proti:
Zdržal sa:

6

Z. Boros, O. Hegedüsová, Š. Kocsis, Cs. Kustván,
Mgr. A. Tamášová, Ing. Patrik Milata,
-

K bodu č. 20 - Ponuka č. 15678 od spoločnosti EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Veľký
Slavkov – údržba ČOV
Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s ponukou od spoločnosti
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Veľký Slavkov, ktorá je správcom ČOV, na servis čistiarne
odpadových vôd v Jablonove nad Turňou v sume 13.137,60 €
Uznesenie č. 171
Obecné zastupiteľstvo v Jablonove nad Turňou
berie na vedomie
ponuku spoločnosti EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Veľký Slavkov
K bodu č. 21 - Projekt – Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci
Jablonov nad Turňou – zmeny,
Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva zo zmenami v projekte
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Jablonov nad Turňou:
- verejné obstarávanie na projekt rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia
v obci bolo potrebné opakovať z dôvodu zmien ktoré urobilo Ministerstvo
hospodárstva SR

Uznesenie č. 172
Obecné zastupiteľstvo v Jablonove nad Turňou
zobrala tieto zmeny na vedomie.
K bodu č. 22 - Prekovanie ponúk na poskytnutie úveru v Slovenskej záručnej
a rozvojovej banke, a. s. a Slovenskej sporiteľne, a .s. na financovanie projektu –
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Jablonov nad Turňou
Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s ponukami na poskytnutie úveru
v Slovenskej záručnej a rozvojovej banke, a.s. a v Slovenskej sporiteľni na financovanie
projektu – Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Jablonov nad Turňou.
Uznesenie č. 173
Obecné zastupiteľstvo uznesením z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa
10.12.2015 schválilo: Podanie žiadosti o poskytnutie úveru v SZRB na financovanie projektu
„Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Jablonov nad Turňou“ vo výške
139.906,99 Eur s ručením blankozmenkou a zriadením záložného práva k dotačnému účtu
vedeného v SZRB, a.s.
T: ihneď
Z: starosta obce
Hlasovanie :
Za:

Proti:
Zdržal sa:

6

Z. Boros, O. Hegedüsová, Š. Kocsis, Cs. Kustván,
Mgr. A. Tamášová, Ing. Patrik Milata,
-

K bodu č. 23 - Stanovisko OÚ Košice k preskúmaniu Zmien a doplnkov č. 1 Územného
plánu obce Jablonov nad Turňou
Starosta obce oboznámil poslancov OZ so stanoviskom Okresného úradu Košice, odboru
výstavby a bytovej politiky zo dňa 05.11.2015.
Uznesenie č. 174
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní programu
berie na vedomie
stanovisko Okresného úradu Košice, odboru výstavby a bytovej politiky č. OU-KE-OVBP1–
2015/040670, zo dňa 05.11.2015 k preskúmaniu Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce
Jablonov nad Turňou v zmysle §25, odst.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov.
súhlasí
s vyhodnotením pripomienok podaných v rámci verejného prerokovania Zmien a doplnkov č.
1 Územného plánu obce Jablonov nad Turňou,

schvaľuje
podľa §31 ods. 1 a §27, odst.3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a vo väzbe na §11, odst.4 , písm. c) a
§6, odst.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:
1. Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Jablonov nad Turňou.
2. Všeobecne záväzné nariadenie Obecného zastupiteľstva č 11/2015, ktorým sa vyhlasuje
záväzná časť Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Jablonov nad Turňou –úplné
znenie.
žiada
starostu obce prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstaranie ÚPN-O:
1. Zabezpečiť v súlade s §6, odst.8 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov
vyhlásenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2015 k záväzným častiam Zmien
a doplnkov č.1 Územného plánu obce Jablonov nad Turňou – úplné znenie.
2. Zverejniť, v súlade s §27, odst.4, písm. a), b) stavebného zákona, záväznú časť Zmien
a doplnkov č.1 Územného plánu obce Jablonov nad Turňou vyvesením na úradnej tabuli
a doručením dotknutým orgánom štátnej správy.
3. Označiť schválenú dokumentáciu Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Jablonov
nad Turňou schvaľovacou doložkou v súlade s §28, odst.1 stavebného zákona.
4. Zabezpečiť v zmysle §28, odst.5 stavebného zákona vyhotovenie registračného listu a
zaslať ho MDVRR SR s kópiou uznesenia o schválení.
5. Zabezpečiť v súlade s §28, odst.4 stavebného zákona uloženie dokumentácie Zmien
a doplnkov č.1 Územného plánu obce Jablonov nad Turňou na Obecnom úrade obce
Jablonov nad Turňou, na príslušnom stavebnom úrade a na Okresnom úrade Košice, odbor
výstavby a bytovej politiky do 3 mesiacov od jeho schválenia.
T: ihneď
Z: starosta obce
Hlasovanie :
6
Za:
Z. Boros, O. Hegedüsová, Š. Kocsis, Cs. Kustván,
Mgr. A. Tamášová, Ing. Patrik Milata,
Proti:
Zdržal sa:

-

K bodu č. 24 - VZN č. 11/2015 o záväznej časti Územného plánu obce Jablonov nad
Turňou s premietnutím Zmien a doplnkov č. 1 – úplné znenie
Návrh predkladá starosta obce
Uznesenie č.175
Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonov nad Turňou
schvaľuje
„Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2015 o záväznej časti Územného plánu obce Jablonov
nad Turňou s premietnutím Zmien a doplnkov č. 1 – úplné znenie“.

Hlasovanie :
Za:

6

Z. Boros, O. Hegedüsová, Š. Kocsis, Cs. Kustván,
Mgr. A. Tamášová, Ing. Patrik Milata,
-

Proti:
Zdržal sa:

K bodu č. 25 - VZN č. 7/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
Návrh predkladá starosta obce
Uznesenie č.176
Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonov nad Turňou
v súlade s § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
schvaľuje
„Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jablonov nad Turňou“ na rok
2016
Hlasovanie :
Za:

Proti:
Zdržal sa:

6

Z. Boros, O. Hegedüsová, Š. Kocsis, Cs. Kustván,
Mgr. A. Tamášová, Ing. Patrik Milata,
-

K bodu č. 26 - VZN č. 8/2015 o financovaní materských škôl a školských zariadení na
území obce Jablonov nad Turňou v roku 2016
Predkladá starosta obce.
Uznesenie č. 177
Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonov nad Turňou
schvaľuje
„Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2015 o financovaní materských škôl a školských zariadení
na území obce Jablonov nad Turňou v roku 2016“.
Hlasovanie :
6
Za:
Z. Boros, O. Hegedüsová, Š. Kocsis, Cs. Kustván,
Mgr. A. Tamášová, Ing. Patrik Milata,
Proti:
Zdržal sa:

-

K bodu č. 27 - VZN č. 10/2015 o určení miesta a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Jablonov nad
Turňou
Predkladá starosta obce
Uznesenie č. 178
Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonov nad Turňou
schvaľuje
„Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2015 o určení miesta a čase zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Jablonov nad
Turňou“.
Hlasovanie :
Za:

Proti:
Zdržal sa:

6

Z. Boros, O. Hegedüsová, Š. Kocsis, Cs. Kustván,
Mgr. A. Tamášová, Ing. Patrik Milata,
-

K bodu č. 28 - VZN č. 12/2015 o obmedzení a zákaze používania pyrotechnických
výrobkov na území obce Jablonov nad Turňou
Predkladá starosta obce
Uznesenie č. 179
Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonov nad Turňou
neschvaľuje
„Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2015 o obmedzení a zákaze používania pyrotechnických
výrobkov na území obce Jablonov nad Turňou“.
Hlasovanie :
Za:

1

Proti:
Zdržal sa:

5

Cs. Kustván
Z. Boros, O. Hegedüsová, Š. Kocsis, Cs. Kustván,
Mgr. A. Tamášová, Ing. Patrik Milata,

K bodu č. 29 - Stanovenie poplatkov za odvádzanie odpadových vôd verejnou
kanalizáciou na rok 2016
Starosta obce predložil poslancom obecného úradu návrh na stanovenie miestneho poplatku za
odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou na rok 2016.

Uznesenie č. 180
Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonov nad Turňou schvaľuje sadzby miestneho poplatku za
odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou nasledovne:
Sadzby miestneho poplatku na rok 2016 je:
pre občanov, ktorí majú namontované vodomery a podloženú spotreby vody hodnoverným
dokladom o skutočnej spotrebe
vody.............................................................................................................................0,334 €/m³
V prípade občanov, ktorí vodomery nemajú namontované, alebo vykazujú spotrebu do 30 m³/
paušálnou sadzbou ................................................................................................15,00 €/osoba
Kancelárske budovy, úrady, inštitúcie a iné obdobné zariadenia:
Spotreba na jedného zamestnanca 20 m³ alebo na základe spotreby vody podloženej
hodnoverným dokladom o skutočnej spotrebe, faktúrami za spotrebu vody
Jednotková cena za ......................................................................................................0,45€/m³
Základná škola na jedného zamestnanca a žiaka spotreba vody .........................................9 m³
Materská škola ...................................................................................................................16 m³
ŠKD .................................................................................................................................... 5 m³
Jednotková cena za m³ ............................................................................................... 0,45€/m³
alebo na základe faktúr za spotrebu vody.
T: rok 2016
Z: starosta obce
Hlasovanie :
Za:

Proti:
Zdržal sa:

6

Z. Boros, O. Hegedüsová, Š. Kocsis, Cs. Kustván,
Mgr. A. Tamášová, Ing. Patrik Milata,
-

K bodu č. 30 - Zrušenie uznesenia č. 145 zo zasadnutia OZ dňa 13.10.2015 – Vecné
bremeno so spoločnosťou BIOELEKTRO ENERGY 3 s.r.o.
Po konzultácii s právničkou obce starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva
s protiprávnym uznesením ohľadom vecného bremena so spoločnosťou BIOLEKTRO
ENERGY 3 s.r.o. Ladce /solárne panely na budove MŠ a na časť pozemku kde je uložený kábel
od budovy k rozvodni/.
Uznesenie č. 181
Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonov nad Turňou
ruší uznesenie č. 145
o uzavretí zmluvy o vecnom bremene so spoločnosťou BIOLEKTRO ENERGY 3 s.r.o. Ladce.

T: ihneď
Z: starosta obce
Hlasovanie :
Za:

Proti:
Zdržal sa:

6

Z. Boros, O. Hegedüsová, Š. Kocsis, Cs. Kustván,
Mgr. A. Tamášová, Ing. Patrik Milata,
-

K bodu č. 31 – Vyhodnotenie plánu hlavných úloh 2015-2018
Starosta obce s poslancami obecného zastupiteľstva po jednom prerokovali jednotlivé body
plánu hlavných úloh na obdobie r. 2015-2018.

PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH
na obdobie r. 2015-2018
P. č.
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.

Úloha
Obnova miestnych komunikácií, chodníkov a
rigolov
Prevádzkovanie malých obecných služieb a ich
viacúčelové využitie
Obnova a revitalizácia miestneho parku pred OcÚ
a vybudovanie oddychovej zóny, výmena
a umiestnenie mobilárov na území obce
Účasť na školeniach a podujatiach týkajúcich sa
mikroregiónu, ktoré prispejú k rozvoju
cestovného ruchu a regionálneho rozvoja obce
Aktívne sledovanie výziev, predkladanie
žiadostí, projektov pre získanie finančných
prostriedkov z grantov a dotácií
Rozšírenie kamerového systému na území obce
Vytvorenie ekonomicky výhodnej koncepcie pre
likvidáciu a separovanie odpadov na území obce,
zníženie nákladov na ich likvidáciu
Postavenie tribúny na miestnom futbalovom
ihrisku
Zníženie energetickej náročnosti budov vo
vlastníctve
Modernizácia Obecného úradu a kultúrneho domu
Podpora športovcov vykonávajúcich aktívnu
športovú činnosť na súťažnej úrovni

Splnené/Nesplnené
Nesplnené
Priebežné plnenie
Čiastočne splnené

Priebežné plnenie

Priebežné plnenie

Nesplnené
Priebežné plnenie

Nesplnené
Priebežné plnenie
Čiastočne splnené
Priebežné plnenie

12.
13.

14.

15.
16.

17.

18.
19.

Asanácia, údržba a rekonštrukcia nehnuteľností
vo vlastníctve obce
Podpora a pomoc pri vytvorení „Klubu
dôchodcov“ – denný stacionár Zabezpečenie
zdravotnej a sociálnej starostlivosti pre občanov
Spolupráca, podpora a organizácia spoločenskokultúrnych, športových podujatí s neziskovými
organizáciami a farskými úradmi
Prevádzka ZŠ a MŠ
Príprava podkladov pre zabezpečenie náhradného
zdroja pitnej vody pre obec z prameňa (Köszörű)
Otvorená samospráva, odborné poradenstvo
v oblasti majetko-právnych, stavebného zákona
a pozemkového práva
Rekonštrukcia a dobudovanie športového areálu
Modernizácia a doplnenie verejného osvetlenia,
verejného rozhlasu

Nesplnené
Priebežné plnenie

Priebežné plnenie

Priebežné plnenie
Nesplnené

Priebežné plnenie

Priebežné plnenie
Priebežné plnenie

Uznesenie č. 182
Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonov nad Turňou
berie na vedomie
vyhodnotenie plánu hlavných úloh na obdobie r. 2015 – 2018.
K bodu č. 32 – Predloženie plánu práce OcZ na rok 2016
Starosta obce predložil poslancom Plán práce obecného zastupiteľstva na rok 2016.
Uznesenie č. 183
Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonov nad Turňou v súlade s § 11 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
plán práce obecného zastupiteľstva na rok 2016.
Hlasovanie :
Za:

Proti:
Zdržal sa:
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Z. Boros, O. Hegedüsová, Š. Kocsis, Cs. Kustván,
Mgr. A. Tamášová, Ing. Patrik Milata,
-

K bodu č. 33- Informácie starostu obce
Starosta obce informoval predstaviteľov obecného zastupiteľstva s činnosťami ktoré
zabezpečoval a vykonával od posledného zasadnutie OZ:

-

Pozdrav novorodencov a jubilantov za rok 2015
Rozhodnutie o zmene v užívaní časti stavby Obvodného zdravotného strediska na
denný stacionár
Predložená cenová ponuka na opravu strechy na budove sociálnych bytov od p.
Die Ferdinanda
Pracovníci Obecnej prevádzkarne s.r.o. skontrolovali stav kanalizácie na území
obce – zistili čiastočne zanesené úseky kanalizácie
Vedľa futbalového ihriska obec zaháji prípravu klziska v zimných mesiacoch
Poďakovanie od Csemadoku Rožňava za kultúrno-spoločenské zabezpečenie akcie
Bíborpiros szép rózsa
Predloženie cenových ponúk na nápravové váhy a kufríkový vážiaci indikátor
Cenová ponuka projekčných prác - Skutkový stav obecný úrad – zateplenie
a výmena krytina na kultúrnom dome, vykurovanie
Informácia o výsledkoch zo zasadnutia Komisie rozvoja vzdelávania, sociálnej
starostlivosti o seniorov a rodinu a dieťaťa pri OÚ v Jablonove nad Turňou
Upozorniť poslancov aby pri nákupoch platili v hotovosti nie platobnou kartou

Starosta opätovne predložil na prerokovanie výzvy, ktoré boli zverejnené v Programe
rozvoja vidieka, aby sa určilo, na ktorých z výziev sa obec zúčastní. Na uvedené výzvy je
poskytovaný nenávratný finančný príspevok 100% celkovej hodnoty projektu, vrátane
nákladov spojených s projektom – vyhotovenie projektovej dokumentácie, stavebný dozor –
obec má 0% spoluúčasť.
Jedná sa o nasledovné výzvy na predkladanie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku z PRV pre opatrenie: 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych
oblastiach, podopatrenia č.:
7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov
infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor
energie – Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov
infraštruktúr malých rozmerov,
7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných
služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry
7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej
infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie
Pri schválení projektu dostane obec formou predfinancovania 50% celkovej hodnoty
projektu, 50% dofinancuje z vlastných prostriedkov, ktoré po ukončení projektu budú obci
prefinancované v celej sume (pokiaľ sa projekt zrealizuje podľa schválenej dokumentácie.)
Podanie žiadosti a schválenie nenávratného finančného príspevku na projekt nie je podmienené
čerpaním ..... čiže zmluvu nie je nutné podpísať, pokiaľ sa zastupiteľstvo rozhodne, že sa
projekt nebude realizovať. Starosta zároveň poznamenal, že pokiaľ sa nerozhodne teraz,
termínovo nebude možné pripraviť podklady potrebné na podanie žiadostí na uvedené projekty.
Poslanci sa vyjadrili, že kým sa nezrealizuje projekt Rekonštrukcia a modernizácia
verejného osvetlenia v obci Jablonov nad Turňou nechcú aby sa obec zapájala do ďalších
projektov.

Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s možnosťou kúpy osobného
motorového vozidla ŠKODA Octavia Combi 1,4 TSI 81 kW /110k/ G-TEC pre Obecnú
prevádzkareň s.r.o. Jablonov kde by kúpa vozidla bola výhodnejšia pre možnosť vrátenia DPH.
Cena vozidla je znížená o 3.624,00 € oproti cenníkovej cene. Uvedené auto má kombináciu
benzínového pohonu zo zemným plynom. Pri používaní takéhoto auta by sa na pohonných
hmotách mohlo za 5 rokov používania usporiť cca 3.900,00 €. Definitívne rozhodnutie o tom
kde bude osobné motorové vozidlo kúpené sa odkladá na niektoré ďalšie zasadnutie OcZ v 1.
štvrťroku 2016.
K bodu č. 34 – Interpelácia poslancov OZ
Poslanec Štefan Kocsis upozornil na zlý stav rodinného domu súp. č. 80 vo vlastníctve obce
v súčasnosti v ňom býva Hundzsa Štefan so svojou rodinou a navrhuje zvýšiť nájomné na
50,00 €/mesačne. Poslanci sa dohodli, že predseda a členovia Komisie výstavby, územného
plánovania, životného prostredia a pozemných komunikácií spolu s členmi Komisia rozvoja
vzdelávania, sociálna, starostlivosť o seniorov, rodinu a dieťa vykonajú obhliadku rodinného
domu. Termín obhliadky určia na najbližšom zasadnutí Komisie výstavby, územného
plánovania, životného prostredia a pozemných komunikácií.
Poslankyňa OcZ Mgr. Alžbeta Tamásová informovala prítomných o podmienkach na
zriadenie Centra voľného času /CVČ/ v Jablonove nad Turňou. Touto úlohou bola poverená
Uznesením č. 25 zo dňa 30.12.2015. Na základe zistených skutočností a na základe
odporúčania Komisie rozvoja vzdelávania, sociálna, starostlivosť o seniorov, rodinu a dieťa
v súčasnosti sa neuvažuje zo zriadením CVČ v obci.
Poslanci obecného zastupiteľstva žiadajú starostu obce, aby z dôvodu ochrany verejného
poriadku obce Jablonov nad Turňou, bolo v predvianočnom období vyhlásené vo verejnom
rozhlase zákaz používania pyrotechnických výrobkov.
K bodu č. 35 - Záver
Starosta obce sa poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného
zastupiteľstva o 23.30 hodine.

Ing. Slavomír Zubriczky
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Zoltán Boros

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

Štefan Kocsis

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

Zapísala: Mgr. Silvia Tóthová

