Zápisnica
(24)

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jablonov nad Turňou,
konaného dňa 22.02.2017
Prítomní:

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

Neprítomní, ospravedlnení: Ing. Robert Zubrický, Štefan Kocsis
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Schválenie programu zasadnutia
Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva zo zasadnutia dňa 13.12.2016
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2016
Správa z finančnej kontroly poskytnutých dotácií za rok 2016
Obchodná verejná súťaž – prenájom nebytových priestorov v budove Obvodného
zdravotného strediska
8. Schválenie nájmu – výdajňa liekov Dr. Max v budove Obvodného zdravotného
strediska
9. Žiadosť ZO Csemadok Rožňava
10. Žiadosť Základnej školy s MŠ o dotáciu
11. Spolufinancovanie CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava
12. Schválenie výšky stočného na rok 2017
13. Schválenie finančného príspevku pre Obecnú prevadzkáreň s.r.o. Jablonov
14. Schválenie dotácie pre Obecnú prevadzkáreň na druhú splátku za motorové vozidlo
15. Návrh na zmenu termínu verejného zhromaždenia
16. Návrh komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu podpory a malého a stredného
podnikania
17. Výzvy – ENVIROFOND – zatepľovanie verejných budov 5 % spoluúčasť
– ENVIROFOND – sanácia nezákonných skládok 5 % spoluúčasť
– SPP Spoločne – výzva Municipality
18. Vecné bremeno v prospech Východoslovenskej Vodárenskej spoločnosti
19. Externý manažment – zberný dvor – predpokladaná hodnota zákazky
20. Žiadosť o odstránenie havarijného stavu posilňovne a opravu palubovky v telocvični
21. Projektová dokumentácia – budova colnice – ,,Nájomné byty,, predpokladaná hodnota
zákazky
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22. Havarijný stav – bočný vchod do kultúrneho domu – poistná udalosť, komíny na
kultúrnom dome
23. Žiadosť o prenájom budovy knižnice pre neziskovú organizáciu PAKLAN
24. Rôzne
25. Záver
K bodu č. 1 Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Jablonov nad Turňou otvoril a viedol od 18:00 hod
starosta obce Ing. Slavomír Zubriczky, ktorý privítal všetkých prítomných. Konštatoval, že
zasadnutie je zvolané v súlade so zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
Počet prítomných poslancov: 5 z celkového počtu 7. Obecné zastupiteľstvo je uznášania
schopné.
K bodu č. 2 Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Za overovateľov zápisnice starosta obce určil:
Mgr. A. Tamásovú a Z. Borosa
Za zapisovateľku starosta obce určil: Mgr. S. Tóthovú
K bodu č. 3 Schválenie programu zasadnutia
Starosta obce predniesol návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva podľa pozvánky.
O programe zasadnutia dal hlasovať.
Hlasovanie:
Za:

5

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

Proti:

-

Zdržali sa:

-

Uznesenie č. 336
Obecné zastupiteľstvo obce Jablonov nad Turňou schvaľuje program zasadnutia obecného
zastupiteľstva v nasledovnom znení:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva zo zasadnutia dňa 13.12.2016
5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2016
6. Správa z finančnej kontroly poskytnutých dotácií za rok 2016
7. Obchodná verejná súťaž – prenájom nebytových priestorov v budove Obvodného
zdravotného strediska
8. Schválenie nájmu – výdajňa liekov Dr. Max v budove Obvodného zdravotného
strediska
9. Žiadosť ZO Csemadok Rožňava
10. Žiadosť Základnej školy s MŠ o dotáciu
11. Spolufinancovanie CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava
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12. Schválenie výšky stočného na rok 2017
13. Schválenie finančného príspevku pre Obecnú prevadzkáreň s.r.o. Jablonov
14. Schválenie dotácie pre Obecnú prevadzkáreň na druhú splátku za motorové vozidlo
15. Návrh na zmenu termínu verejného zhromaždenia
16. Návrh komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu podpory a malého a stredného
podnikania
17. Výzvy – ENVIROFOND – zatepľovanie verejných budov 5 % spoluúčasť
– ENVIROFOND – sanácia nezákonných skládok 5 % spoluúčasť
– SPP Spoločne – výzva Municipality
18. Vecné bremeno v prospech Východoslovenskej Vodárenskej spoločnosti
19. Externý manažment – zberný dvor – predpokladaná hodnota zákazky
20. Žiadosť o odstránenie havarijného stavu posilňovne a opravu palubovky v telocvični
21. Projektová dokumentácia – budova colnice – ,,Nájomné byty,, predpokladaná hodnota
zákazky
22. Havarijný stav – bočný vchod do kultúrneho domu – poistná udalosť, komíny na
kultúrnom dome
23. Žiadosť o prenájom budovy knižnice pre neziskovú organizáciu PAKLAN
24. Rôzne
25. Záver
K bodu č . 4 Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva zo zasadnutia dňa
13.12.2016
S plnením uznesení obecného zastupiteľstva konanej dňa 13.12.2016 oboznámil poslancov
starosta obce.
Uznesenie č. 302 – splnené 6.2.2017
Uznesenie č. 303 - splnené 6.2.2017
Uznesenie č. 304 – splnené 6.2.2017
Uznesenie č. 305 – trvá
Uznesenie č. 306 – splnené
Uznesenie č. 307 - trvá
Uznesenie č. 308 – splnené 22.12.2016
Uznesenie č. 309 – splnené
Uznesenie č. 310 - trvá
Uznesenie č. 311 – splnené
Uznesenie č. 313 – splnené
Uznesenie č. 314 – splnené
Uznesenie č. 320 - trvá
Uznesenie č. 322 – splnené
Uznesenie č. 323 – splnené 2.1.2017
Uznesenie č. 324 – trvá
Uznesenie č. 327 – splnené a časť úlohy trvá počas roka 2017
Uznesenie č. 330 – splnené
Uznesenie č. 333 – trvá
Uznesenie č. 335 – splnené 4.1.2017
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Uznesenie č.337
Obecné zastupiteľstvo obce Jablonov nad Turňou berie na vedomie stav plnenia uznesení
Obecného zastupiteľstva obce Jablonov nad Turňou konaného dňa 13.12.2016
K bodu č. 5 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2016
Kontrolórka obce oboznámila poslancov OcZ so Správou o vykonanej kontrolnej činnosti za
II. polrok 2016 ktoré vykonala na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky obce na II. polrok 2016.
Uznesenie č. 338
Obecné zastupiteľstva obce Jablonov nad Turňou berie na vedomie Správu o kontrolnej
činnosti hlavnej kontrolórky obce Jablonov nad Turňou za II. polrok 2016.
K bodu č. 6 Správa z finančnej kontroly poskytnutých dotácií za rok 2016
Hlavná kontrolórka obce oboznámila poslancom OcZ s výsledkami finančnej kontroly
poskytnutia finančných dotácií obcou pre jednotlivé subjekty.
Uznesenie č. 339
Obecné zastupiteľstva obce Jablonov nad Turňou berie na vedomie Správu z finančnej
kontroly poskytnutých dotácií pre jednotlivé subjekty obcou Jablonov nad Turňou za rok 2016
predložené hlavnou kontrolórkou obce Ing. I. Vámosovou.
K bodu č. 7 Obchodná verejná súťaž – prenájom nebytových priestorov v budove
Obvodného zdravotného strediska
Starosta obce oboznámil poslancov s podmienkami na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na
najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru v budove Obvodného
zdravotného strediska v obci Jablonov nad Turňou v priestoroch bývalej lekárne. Jedná sa
o nebytové priestory pozostávajúce zo 7 miestností vo výmere celkom 70,41m².
Uznesenie č. 340
Obecné zastupiteľstvo obce Jablonov nad Turňou schvaľuje zámer prenájmu majetku obce
– nebytové priestory v budove obvodného zdravotného strediska v obci Jablonov nad Turňou
pre účely lekárne o celkovej výmere 70, 41m², ktorá je postavená na pozemku parc. č. KN-C
680/8 súp. č. 167, v katastrálnom území Jablonov nad Turňou zapísanej na LV č. 902.
Hlasovanie:

Za:

5

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

Proti:

-

Zdržali sa:

-

Uznesenie č. 341
Obecné zastupiteľstvo obce Jablonov nad Turňou schvaľuje obchodnú verejnú súťaž na
prenájom nebytových priestorov v budove obvodného zdravotného strediska v obci Jablonov
nad Turňou pre účely lekárne o celkovej výmere 70, 41m², ktorá je postavená na pozemku par.č.
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KN-C 680/8, súp.č. 167, v katastrálnom území Jablonov nad Turňou zapísanej na LV č. 902 za
podmienok uvedených v obchodnej verejnej súťaže.
Hlasovanie:

Za:

5

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

Proti:

-

Zdržali sa:

-

K bodu č. 8 Schválenie nájmu – výdajňa liekov Dr. Max v budove Obvodného
zdravotného strediska
Nerokovalo sa – viď bod č.7.
K bodu č. 9 Žiadosť ZO Csemadok Rožňava
Základná organizácia CSEMADOK-u v Rožňave sa obrátila na obec so žiadosťou
o poskytnutie finančnej výpomoci na úhradu nedoplatku ktorá im vznikla pri ročnom
vyúčtovaní plynu.
Uznesenie č. 342
Obecné zastupiteľstvo obce Jablonov nad Turňou neschvaľuje poskytnutie finančnej
výpomoci pre základnú organizáciu CSEMADOK Rožňava.
Hlasovanie:
5
Za:
O. Hegedüsová, Cs. Kustván,
Mgr. A. Tamásová, Ing. P. Milata, Z. Boros
Proti:

-

Zdržali sa:

-

K bodu č. 10 Žiadosť Základnej školy s MŠ o dotáciu
Predkladá starosta
Uznesenie č. 343
Obecné zastupiteľstvo obce Jablonov nad Turňou schvaľuje poskytnutie finančnej dotácie pre
Základnú školu s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským v Jablonove nad
Turňou vo výške 12.000,--€, mesačnými splátkami 4 x 3.000,--€ vždy k 25. dňu v mesiaci od
marca 2017.
T: ako v texte
Z: starosta obce
Hlasovanie:
5
Za:
O. Hegedüsová, Cs. Kustván,
Mgr. A. Tamásová, Ing. P. Milata, Z. Boros
Proti:

-

Zdržali sa:

-
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K bodu č. 11 Spolufinancovanie CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva zmluvu o poskytnutí finančných
prostriedkov na činnosť Centra voľného času /CVČ/ v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Rožňava.
Uznesenie č. 344
Obecné zastupiteľstvo obce Jablonov nad Turňou schvaľuje poskytnutie finančných
prostriedkov na činnosť CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava na rok 2017 vo
výške 87,00 € dieťa/rok. Finančné prostriedky sa poskytnú pre záujmový útvar – Futbal pre 1
dieťa a pre záujmový útvar – Basketbal pre 1 dieťa.
Hlasovanie:
Za:

5

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

Proti:

-

Zdržali sa:

-

K bodu č. 12 Schválenie výšky stočného na rok 2017
Odročuje sa.
K bodu č. 13 Schválenie finančného príspevku pre Obecnú prevadzkáreň s.r.o. Jablonov
Predkladá starosta obce.
Uznesenie č. 345
Obecné zastupiteľstvo obce Jablonov nad Turňou schvaľuje poskytnutie finančného príspevku
pre Obecnú prevádzkareň s.r.o. Jablonov vo výške 12.500,-- EUR.
T: 31.3.2017
Z: starosta obce
Hlasovanie:
5
Za:
O. Hegedüsová, Cs. Kustván,
Mgr. A. Tamásová, Ing. P. Milata, Z. Boros
Proti:

-

Zdržali sa:

-

K bodu č. 14 Schválenie dotácie pre Obecnú prevadzkáreň na druhú splátku za motorové
vozidlo
Predkladá starosta obce.
Uznesenie č. 346
Obecné zastupiteľstvo obce Jablonov nad Turňou schvaľuje poskytnutie finančného príspevku
pre Obecnú prevadzkáreň, s.r.o. Jablonov na druhú splátku za motorové vozidlo SEAT LEON
ST vo výške 8.495,--€.
T: 31.7.2017
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Z: starosta obce
Hlasovanie:
5

Za:

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

Proti:

-

Zdržali sa:

-

K bodu č. 15 Návrh na zmenu termínu verejného zhromaždenia
Starosta obce oboznámil poslancov s potrebou zmeny termínu uskutočnenia verejného
zhromaždenia, z dôvodu jeho pracovnej cesty do Bratislavy, pôvodne plánovaný termín bol
dňa 28.2.2017. Spoločne s poslancami stanovili nový termín uskutočnenia verejného
zhromaždenia na deň – 17.3.2017 o 18.00 hod.
Uznesenie č. 347
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zmenu termínu uskutočnenia verejného zhromaždenia
v obci Jablonov nad Turňou dňa 17.3.2017 o 18.00 hod.
K bodu č. 16 Návrh komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu podpory a malého
a stredného podnikania
Predsedníčka komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu, podpory malého a stredného
podnikania informovala prítomných poslancov so zápisnicou zo zasadnutia komisie konanej
dňa 15.2.2017
Komisia navrhuje termíny uskutočnenia jednotlivých akcií:
Marec: 15. marec – spomienková oslava - na deň 19. 3. 2017 o 14.00 hod.
-

Osloviť riaditeľku ZŠ na prípravu programu – poverená
p. Pásztorová.
Osloviť predsedu miestnej organizácie MK na prednesenie
slávnostného príhovoru – zabezpečí pán starosta.
Vystúpenie spevokolu Bokréta.

28. marec – Deň učiteľov - na deň 28. 3. 2017 začiatok o 14.00 hod.
- miesto – Kultúrny dom.
- stravu a občerstvenie zabezpečí pán starosta.
Apríl: Ochutnávka vín – na deň 29. 4. 2017.
-

termín 1. Prípravnej schôdze navrhujeme na deň 8. 3. 2017.
na schôdzu pozvať členov prípravného výboru ako obvykle –
zabezpečí p. Pásztorová.
ďalšie termíny sa určia na schôdzi.

Máj: Turistika s družobnou obcou Maklár - 6. alebo 13. 5. 2017.
Jún: Deň detí – 3. 6. 2017.
Júl: Deň obce – 1. 7. 2017.
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Október: Mesiac úcty k starším – na deň 18. 10. 2017.
November: Oslava jubilantov, novorodencov – na deň 11. 11. 2017.
December: Predvianočná príprava -zapálenie 1. Adventenej sviečky – na deň 26. 11. 2017.
-

Vianočný jarmok so zabíjačkou na 16. 12. 2017 (sobota).

Ďalej komisia navrhla možnosť doplnenia kultúrno – spoločenského podujatia s
družobnou obcou Szilvásvárad, po vzájomnej dohode starostov v termíne od 15.5.2017.
Uznesenie č. 348
Obecné zastupiteľstvo obce Jablonov nad Turňou schvaľuje termíny na uskutočnenie
jednotlivých podujatí navrhované Komisiou regionálneho rozvoja, cestovného ruchu, podpory
malého a stredného podnikania.
Hlasovanie:
Za:

5

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

Proti:

-

Zdržali sa:

-

K bodu č. 17 Výzvy:
– ENVIROFOND – zatepľovanie verejných budov 5 % spoluúčasť
– ENVIROFOND – sanácia nezákonných skládok 5 % spoluúčasť
– SPP Spoločne – výzva Municipality
Starosta oboznámil prítomných poslancov s nasledovnými výzvami:
A/ Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na činnosť C1: Sanácia miest
s nezákonne umiestneným odpadom
Vyhlasovateľ: Environmentálny fond
Maximálna výška dotácie : 50.000,-- €
Forma pomoci: nenávratná dotácia
Spolufinancovanie: 5 %
V rámci uvedenej výzvy navrhuje starosta sanáciu areálu bývalého poľnohospodárskeho
družstva.
B/ Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na činnosť L3: Zvyšovanie
energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania
Vyhlasovateľ: Environmentálny fond
Maximálna výška dotácie: 200.000,-- €
Forma pomoci: nenávratná dotácia
Spolufinancovanie: 5 %
V rámci uvedenej výzvy navrhuje starosta zateplenie budovy ZŠ s výmenou strešnej krytiny
a s opravou strechy kde je projektová dokumentácia vyhotovená a pripravená na podanie.
C/ eustream, Municipality 2017
Tri oblasti podpory:
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- Rozvoj, podpora a zveľadenie obcí, miest a regiónu
- Zachovanie kultúrneho dedičstva
- Ochrana, obnova alebo zveľaďovanie životného prostredia
Maximálna výška podpory na jeden projekt je 6.000,--€
V rámci uvedeného projektu navrhuje starosta overiť možnosť či renovácia plochy v telocvični
by bola oprávnená aktivita. Ak áno, navrhuje podať projekt na renováciu podlahovej plochy
v telocvični.
Uznesenie č. 349
Obecné zastupiteľstvo obce Jablonov nad Turňou neschvaľuje účasť na výzvach vyhlásených
Environmentálnym fondom ale schvaľuje účasť na projekte eustream – Municipality 2017 –
Renovácia podlahy v T18 a predloženie projektu maximálne do výšky do výšky 7.500,-- €
Hlasovanie:
Za:

5

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

Proti:

-

Zdržali sa:

-

K bodu č. 18 Vecné bremeno v prospech Východoslovenskej Vodárenskej spoločnosti
Predkladá starosta.
Uznesenie č. 350
Obecné zastupiteľstvo obce Jablonov nad Turňou schvaľuje zriadenia vecného bremena na
parcelu č. E-KN 135, vo výmere 2156 m² vedenej na LV č. 902 v podiele 1/1 v prospech
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice a ukladá
povinnosť postupovať pri zriaďovaní vecného bremena podľa Dodatku č. 1 k „Zásadám
hospodárenia s majetkom obce“
Hlasovanie:
Za:

5

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

Proti:

-

Zdržali sa:

-

K bodu č. 19 Externý manažment – zberný dvor – predpokladaná hodnota zákazky
Starosta obce oboznámil poslancov s predpokladanou cenou za externý manažment pre projekt
„Zberný dvor odpadu v obci Jablonov nad Turňou“ predloženou spoločnosťou ECOTEN s.r.o.
Košice, ktorá činí 6.231,50 € /bez DPH/.
Uznesenie č. 351/1
Obecné zastupiteľstvo obce Jablonov nad Turňou berie na vedomie predpokladanú cenu za
externý manažment pre projekt „Zberný dvor odpadu v obci Jablonov nad Turňou“ predloženú
spoločnosťou ECOTEN s.r.o. Košice, ktorá činí 6.231,50 € /bez DPH/.
9

K bodu č. 20 Žiadosť o odstránenie havarijného stavu posilňovne a opravu palubovky
v telocvični
Starosta predložil poslancom žiadosť od užívateľov telovýchovných zariadení, ktorí žiadajú
odstrániť nepriaznivý stav v posilňovni, ktorý je spôsobený nedostatočnými tepelnoizolačnými vlastnosťami obvodových stien a okien. V zimnom ročnom období nie je ani 10
stupňov.
Poslanci navrhujú overenie možnosti opravy palubovky v telocvični z projektu eustream. Ak
nie je možné, tak sa tento bod odročuje na zasadnutia OcZ v letných mesiacoch. Riešenie
havarijného stavu posilňovne sa odročuje na letné zasadnutie OcZ.
K bodu č. 21 Projektová dokumentácia – budova colnice – ,,Nájomné byty“,
predpokladaná hodnota zákazky
Starosta obce oboznámil poslancov s predpokladanou cenou za vyhotovenie projektovej
dokumentácie na „Nájomné byty“ z budovy bývalej colnice. Cenová ponuka na spracovanie
projektovej dokumentácie na rekonštrukciu objektu súp. číslom 399 – „Nájomné byty“ od
spoločnosti Build-Syt-Ing, s.r.o. je 12.450,-- € /bez DPH/.
Uznesenie č. 351/2
Obecné zastupiteľstvo obce Jablonov nad Turňou berie na vedomie predpokladanú cenu za
vyhotovenie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu objektu súp. číslom 399 ohľadom
„Nájomných bytov“ predloženú spoločnosťou Build-Syt-Ing, s.r.o. Veľký Meder-Ižop ktorá
činí 12.450,-- € /bez DPH/ a žiada začať verejné obstarávanie na vyhotovenie projektovej
dokumentácie.
K bodu č. 22 Havarijný stav – bočný vchod do kultúrneho domu – poistná udalosť –
pretečenie strechy, komíny na kultúrnom dome
Uznesenie č. 352
Obecné zastupiteľstvo obce Jablonov nad Turňou berie na vedomie havarijný stav bočného
vchodu do kultúrneho domu a žiada pripraviť podklady na riešenie danej situácie.
K bodu č. 23 Žiadosť o prenájom budovy knižnice pre neziskovú organizáciu PAKLAN
Prejednanie žiadosti o prenájom budovy knižnice pre neziskovú organizáciu PAKLAN na
obdobie od 01.03.2017 do 31.12.2017.
Uznesenie č. 353
Obecné zastupiteľstvo obce Jablonov nad Turňou schvaľuje zverejnenie zámeru priameho
prenájmu nebytových priestorov v budove knižnice, vedenej na LV č. 902, par. c. 375/1, súp.
č. 111, ktorý pozostáva z kancelárie, chodby, sály a spoločnej sociálnej miestnosti pre
neziskovú organizáciu PAKLAN, Jablonov nad Turňou podľa §9a odst. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb.
Dôvody hodné osobitného zreteľa spočívajú v tom, že nezisková organizácia PAKLAN so
sídlom v Jablonove nad Turňou je občianske združenie, ktorej cieľom je podpora a rozvíjanie
aktivít na miestnej úrovni v oblasti vzdelávanie, kultúrno-spoločenskej činnosti, záujmovej
a rekreačnej činnosti pre detí predškolského veku, mládeže, dospelých a seniorov. Uvedené
priestory bude využívať pre svoju činnosť v súlade s predmetom činnosti uvedenom
v Stanovách spoločnosti.
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Nájom bude uzavretý na dobu určitú od 1. apríla 2017 do 31. decembra 2017. Výška
nájomného za prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa je
1,00 €/rok.
Hlasovanie:
5

Za:

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

Proti:

-

Zdržali sa:

-

K bodu č. 24 Rôzne
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva s činnosťami ktoré zabezpečoval
a vykonával od posledného zasadnutie OZ:
-

-

-

Pozdrav novorodencov a jubilantov v roku 2016
Vianočné trhy – vyhodnotenie
Žiadosť zástupcov politickej strany MKP o stretnutie so zastupiteľstvom Predseda miestnej organizácie MKP navrhuje stretnutie s poslancami OcZ
8.3.2017 o 18:00 hod.
Možnosť zriadenie integrovaného centra zdravotnej starostlivosti - ICZS
Sociálny podnik – príprava podkladov, 5 dňové akreditované školenie
Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu SR s pracovným stretnutím
v dňoch 27.2.2017 – 3.3.2017 – pracovné stretnutie s poslancami vo veci založenia
sociálneho podniku
Sponzorstvo MKP formou finančného daru pre miestnu Základnú školu
s Materskou školou - poďakovanie
Nábytok sponzorsky do miestnej Materskej školy od SZAK – Združenie za
spoločné ciele - poďakovanie
Prevádzkový poriadok ČOV – aktualizácia a dopracovanie, vyžiadanie cenovej
ponuky
Oslava výročia 15. marec – 19.3. 2017 (nedeľa) – pozvať konzula, hlavného
konzula, príprava programu
Deň učiteľov 28.3.2017 - príprava
Zberný dvor, Kamerový systém – príprava verejného obstarávania
INTERREG SK-HU ELECTRA – info ohľadom splnenia oprávnenosti
žiadosti, administratívnej a formálnej kontroly - splnené
ENVIROFOND – Opatrenie na vodnom toku – doplnenie výzvy
– Rozvoj odpadového hospodárstva – doplnenie výzvy
Príprava obecných novín – pokiaľ má niekto záujem napísať článok do novín má
možnosť a treba ho doručiť na obecný úrad
Žiadosť o ubytovanie – pre divadelníkov 18. - 19.3.2017 GIKSER
Kontrola vedenia matrík – odbor všeobecnej vnútornej kontroly Okresný úrad RV,
prenesený výkon štátnej správy – OÚ ŽP – bez nedostatkov
Výzva ministerstva financie – štátny rozpočet Max 13.500,-- sa podá pre opravu
chodníka v miestnom cintoríne
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-

Žiadosť o prenájom kultúrneho domu - Združenie reformovaných žien 18.3.2017
od 13:30 hod.
Žiadosť o prenájom športového areálu telocvične a školskej chodby 24.6.2017 od
9:00 hod. do 16:00 hod. pre Reformovanú kresťanskú cirkev na Slovensku –
Farský úrad Jablonov nad Turňou - oslava 500 stého výročie Reformácie

K bodu č. 25 Záver
Na záver sa starosta obce poďakoval poslancom za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva
a zasadnutie ukončil o 22:30 hod.

Ing. Slavomír Zubriczky
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Mgr. A. Tamásová ...........................................
Z. Boros ............................................................
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