Zápisnica
(7)

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jablonov nad Turňou,
konaného dňa 18.6.2015
Prítomní:

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

Neprítomní:
Mgr. Silvia Tóthová
Ďalší prítomní: viď. prezenčnú listinu

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Schválenie zmluvy o budúcej zmluve NATUR PACK
Vyhodnotenie ochutnávky vín
Ponuka nezisk. organizácie RUMENICA na zriadenie stacionára
Ortofoto mapa – nákup v r. 2013 aktualizácia v r. 2016
Predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu
„Modernizácia verejného osvetlenia“ realizovaný obcou
Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP
Návrh na schválenie predĺženia platnosti PHSR do schválenia nového
Predloženie zmluvy pre projektový manažment týkajúci sa projektu z Operačného
programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (KaHR) Budovanie
a modernizácia verejného osvetlenia
Predloženie zmluvy pre projektový manažment týkajúci sa projektu „Opatrenie č. 7
Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, Podopatrenie č. 7.2
Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov
infraštruktúr malých rozmerov vrátane investície do energie obnoviteľných
zdrojov a úspor energie
Ponuka CBS mapy – foto mapa obce s vyznačením objektov a legendou

Návrhová komisia, overovatelia zápisnice : Oľga Hegedüsová, Štefan Kocsis

15.
16.
17.
18.
19.
20.

Cenová ponuka na kancelársky nábytok – kancelária starostu
Dodatok k Zásadám odmeňovania poslancov a volených členov komisií
Termín návštevy – stretnutie so starostom a poslancami OZ Szilvásvárad
Informácie starostu obce
Interpelácie poslancov OZ
Záver

K bodu 1 - Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril Ing. Slavomír Zubriczky, starosta obce. Privítal prítomných na
zasadnutí.
Ospravedlnení poslanci: Mgr. Silvia Tóthová
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 5 a OZ je uznášaniaschopné.
K bodu 2 - Určenie overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: Oľga Hegedüsová, Štefan Kocsis
Hlasovanie :
Za:
Proti:
Zdržal sa:

5
-

poslancov

K bodu 3 - Schválenie programu zasadnutia
Predkladá starosta obce
Uznesenie č. 79
Obecné zastupiteľstvo obce Jablonov nad Turňou
schvaľuje
program rokovania so zmenami nasledovne :
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Schválenie zmluvy o budúcej zmluve NATUR PACK
Vyhodnotenie ochutnávky vín
Ponuka nezisk. organizácie RUMENICA na zriadenie stacionára
Ortofoto mapa – nákup v r. 2013 aktualizácia 2016
Predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu
„Modernizácia verejného osvetlenia“ realizovaný obcou
Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP
Návrh na schválenie predĺženia platnosti PHSR do doby vypracovania nového PHSR
Predloženie zmluvy pre projektový manažment týkajúci sa projektu z Operačného

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (KaHR) Budovanie
a modernizácia verejného osvetlenia
Predloženie zmluvy pre projektový manažment týkajúci sa projektu Opatrenie č. 7
Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie č. 7.2
Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov
Infraštruktúr malých rozmerov vrátane investície do energie z obnoviteľných zdrojov
a úspor energie
Ponuka CBS mapy – foto mapa obce s vyznačením objektov a legendou
Cenová ponuka na kancelársky nábytok – kancelária starostu obce
Dodatok k VZN o odmeňovaní poslancov
Termín návštevy – stretnutie so starostom a poslancami OZ Szilvásvárad
Správa o stanovisku hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2014
Návrh na schválenie záverečného účtu za rok 2014 a použitie prebytku
rozpočtového hospodárenia
Správa audítora za rok 2014
Žiadosť o poskytnutie dotácie na odchodné pre pracovníkov ŠJ
Návrh na schválenie dotácie pre neziskové organizácie Jednotu dôchodcov a Paulos
Odpredaj pozemku pre Fridricha Fehéreka, bytom v Krh. Podhradí a MUDr. Ildikó
Földesovú, rod. Végsőovú, bytom v Rožňave
Program dňa obce, ktorý sa uskutoční dňa 27.6.2015
Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov – OP s.r.o.
Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme dopravných prostriedkov – OP s.r.o.
Návrh na schválenie členov vyraďovacej komisie majetku obce
Mgr. Silvia Tóthová, Ing. Róbert Zubriczký, Csaba Kustván
VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa do školy
VZN o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu
výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ
VZN o výške príspevku na úhradu nákladov v ŠJ
VZN o výške príspevku na činnosť ŠKD
Informácie starostu obce
Interpelácie poslancov OZ
Záver

Hlasovanie :
Za:
Proti:
Zdržal sa:

5
-

Poslancov

K bodu č. 4 – Schválenie zmluvy o budúcej zmluve NATUR PACK
Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s návrhom zmluvy o budúcej
zmluve s firmou NATUR PACK
Uznesenie č. 80 :
Obecné zastupiteľstvo obce Jablonov nad Turňou
odročuje bod
o uzatvorení zmluvy o budúcej zmluve s firmou NATUR PACK

T: ďalšie zasadnutie
Z: starosta obce
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

5
-

Poslancov

K bodu č. 5 – Vyhodnotenie ochutnávky vín
Starosta obce predkladá vyhodnotenie ochutnávky vín
Uznesenie č. 81
Obecné zastupiteľstvo obce Jablonov nad Turňou
odročuje bod
o vyhodnotení ochutnávky vín na ďalšie zasadnutie a žiada jeho dopracovanie
T: ako v texte
Z: starosta obce
Hlasovanie :
Za:
Proti:
Zdržal sa:

5
-

Poslancov

K bodu č. 6 - Ponuka n. o. RUMENICA na zriadenie stacionára
Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s ponukou n. o. RUMENICA
na zriadenie stacionára v obci podľa zákona č. 448/2008 o sociálnych službách
Uznesenie č. 82:
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
prenájom časti nehnuteľnosti v ObZS na dobu 10 rokov za 1,- euro/ročne s možnosťou jeho
predĺženia na ďalších 10 rokov za nasledovných podmienok:
l. nájomca zabezpečí kompletné vybavenie príslušným zariadením
2.služba bude poskytovaná len občanom s trvalým pobytom na území obce
3.zamestnancami stacionára musia byť občania s trvalým pobytom v obci
4.zabezpečí rekonštrukciu dvoch sociálnych zariadení pre vlastné potreby, t. j. výmenu sanity,
vymaľovanie a výmena obkladov a dlažby
5.podpisovanie zmlúv s potencionálnymi klientmi sa bude vykonávať na obecnom úrade
T: priebežne
Z: starosta obce

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

5
-

Poslancov

K bodu č. 7 – Ponuka na vyhotovenie ortofoto mapy
Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s ponukou na vyhotovenie
ortofoto mapy. Mapa bola vyhotovená v roku 2013, aktualizácia v roku 2016
Uznesenie č. 83
Obecné zastupiteľstvo
odročuje na r. 2016
ponuku na vyhotovenie ortofoto mapy obce v sume 885,- eur bez DPH na rok 2016.
T: ihneď
Z: starosta obce
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

5
-

Poslancov

Od bodu č.8 sa rokovania zúčastnil Ing. Róbert Zubriczky, ktorý sa ospravedlnil za neskorší
príchod
K bodu č. 8 - Predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu
projektu „Modernizácia verejného osvetlenia“ realizovaný obcou.
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o predložení žiadosti o NFP
v rámci opatrenia 2.2 Operačný program KaHR na realizáciu projektu – Modernizácia
verejného osvetlenia.
Uznesenie č. 84
Obecné zastupiteľstvo
neschvaľuje
predloženie projektu o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 2.2. Operačný
program KaHR na realizáciu projektu – Modernizácia verejného osvetlenia
T: ihneď
Z: starosta obce

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

1
5

Poslancov

K bodu č. 9 - Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci.
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov OZ so zabezpečením realizácie projektu
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
Uznesenie č. 85
Obecné zastupiteľstvo
neschvaľuje
zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
T: ihneď
Z: starosta obce
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

6
-

Poslancov

K bodu č. 10 Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaného projektu.
Starosta obce predložil OZ návrh na zabezpečenie finančných prostriedkov na
spolufinancovanie realizovaného projektu.
Uznesenie č. 86
Obecné zastupiteľstvo
neschvaľuje
zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu.
T: ihneď
Z: starosta obce
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

6

Poslancov
-

K bodu č. 11 – Návrh na schválenie predĺženia platnosti Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja do doby vypracovania nového PHSR

Starosta obce predložil poslancom OZ návrh na schválenie predĺženia platnosti schváleného
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja do doby vypracovania nového PHSR
Uznesenie č. 87
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja v roku 2015 do schválenia
nového PHSR.
T: ako v texte
Z: starosta obce
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

6
-

Poslancov

K bodu č. 12 – Predloženie zmluvy pre projektový manažment týkajúci sa projektu
z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast – Budovanie
a modernizácia verejného osvetlenia.
Starosta obce informoval poslancov o zmluve pre projektový manažment projektu
z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast – Budovanie
a modernizácia verejného osvetlenia.
Uznesenie č. 88
Obecné zastupiteľstvo
neschvaľuje
uzatvorenie zmluvy pre projektový manažment týkajúci sa projektu z Operačného programu
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast – Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia.
T: ihneď
Z: starosta obce
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

6
-

Poslancov

K bodu č. 13 – Predloženie zmluvy pre manažment – projekt „Opatrenie č 7 – Základné
služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie č. 7.2 Podpora na investície
do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých
rozmerov vrátane investície do energie
Uznesenie č. 89
Obecné zastupiteľstvo
neschvaľuje

uzatvorenie zmluvy s manažmentom na vyhotovenie projektu „Opatrenie č. 7 – Základné
služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie č. 7.2 Podpora na investície do
vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov
vrátane investície do energie
T: ihneď
Z: starosta obce
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

6
-

Poslancov

K bodu č. 14 – Ponuka CBS mapy – foto mapa obce s vyznačením objektov a legendou
Starosta obce oboznámil poslancov OZ s ponukou firmy CBS mapy na vyhotovenie foto
mapy obce s vyznačením objektov a legendou
Uznesenie č. 90
Obecné zastupiteľstvo
neschvaľuje
objednávku na foto mapu obce od spoločnosti CBS mapy obce s vyznačením objektov
a legendou v cene 400,- eur bez DPH
T: ihneď
Z: starosta obce
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

6
-

Poslancov

K bodu č. 15 – Cenová ponuka na kancelársky nábytok starostu obce
Starosta obce predložil prítomným poslancom OZ cenovú ponuku na kancelársky nábytok do
kancelárie starostu obce
Uznesenie č. 91
Obecné zastupiteľstvo
odročuje
zakúpenie nábytku do kancelárie starostu obce.
T: ihneď
Z: starosta obce
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

6
-

Poslancov

K bodu č. 16 – Dodatok k VZN o odmeňovaní poslancov
Starosta obce informoval poslancov OZ o „Dodatku k Zásadám odmeňovania poslancov
a volených členov komisií“
Uznesenie č. 92
Obecné zastupiteľstvo
odročuje
vypracovanie dodatku č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov a volených členov komisií
obecného zastupiteľstva.
T: ihneď
Z: starosta obce
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

6

Poslancov
-

K bodu č. 17 – Termín návštevy – stretnutie so starostom a poslancami OZ Szilvásvárad
Starosta obce navrhuje termín návštevy družobnej obce – Szilvásvárad na deň 18.7.2015
s odchodom o 7,30 hodine.
Uznesenie č. 93
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
stretnutie so starostom a poslancami OZ Szilvásvárad s odchodom o 7,30 hodine

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

6
-

Poslancov

K bodu č. 18 – Správa o stanovisku hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za
rok 2014
Starosta obce doručil poslancom OZ správu hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu
obce za rok 2014
Uznesenie č. 94
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra obce za rok 2014

T: ako v texte
Z: starosta obce

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

6

Poslancov
-

K bodu č. 19 – Návrh na schválenie záverečného účtu obce a použitia prebytku
rozpočtového hospodárenia obce za rok 2014
Starosta obce doručil poslancom obecného zastupiteľstva záverečný účet obce za rok 2014
Uznesenie č. 95
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad
schvaľuje
použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 5.152,86
eur.
T: ihneď
Z: starosta obce
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

6
-

Poslancov

K bodu č. 20 – Správa nezávislého audítora obecnému zastupiteľstvu.
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o správe audítora o audite
účtovnej závierky obce Jablonov nad Turňou k 31. decembru roku 2014. Podľa názoru audítora
účtovná závierka obce poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce k 31.12.2014
a jej výsledku hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, v súlade so zákonom
o účtovníctve.
Uznesenie č. 96
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu nezávislého audítora o audite účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky
obce Jablonov nad Turňou k 31. decembru roku 2014

T: ihneď
Z: starosta obce

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

6

Poslancov
-

K bodu č. 21 – Žiadosť o poskytnutie dotácie na odchodné pre pracovníkov Školskej
jedálne
Starosta obce doručil poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť Základnej školy s materskou
školou s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola és Óvoda Jablonov nad Turňou č. 229
na základe žiadosti zamestnancov a v súlade s § 7 ods. 16 písm. a) zákona č. 597/2003 Z .z.
o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších
predpisov a na základe § 13b zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
v znení neskorších predpisov a podľa § 76 zákona č. 311/2001 Z. z. o poskytnutie finančných
prostriedkov na vyplatenie odchodného vo výške dvoch priemerných funkčných platov pre
zamestnancov Jolanu Hricovú v sume 634,- eur a Alžbetu Fehérekovú v sume 743,40 eur
z dôvodu odchodu do starobného dôchodku.
Uznesenie č. 97
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
poskytnutie transferu pre Základnú školu s materskou školou v vyučovacím jazykom
maďarským – Alapiskola és Óvoda Jablonov nad Turňou č. 229 z titulu odchodu dvoch
pracovníčok Školskej jedálne do starobného dôchodku nasledovne :
Priemerný dvojmesačný funkčný plat pre Jolanu Hricovú 634 eur
Priemerný dvojmesačný funkčný plat pre Alžbetu Fehérekovú 734,40 eur

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

6
-

Poslancov

K bodu č. 22 – Návrh na schválenie dotácie pre neziskové organizácie Jednotu
dôchodcov a Paulos
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva ohľadom žiadostí o poskytnutie
dotácie na činnosť neziskových organizácií a to Jednoty dôchodcov v sume 1.000 eur a Paulos
v sume 500 eur.
Uznesenie č. 98
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje

poskytnúť dotáciu na činnosť neziskovej organizácie Jednota dôchodcov v sume 1.000,- eur
a pre Paulos v sume 500,- eur
T: ihneď
Z: starosta obce
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

6
-

Poslancov

K bodu č. 23 – Návrh na odpredaj pozemku pre Fridricha Fehéreka, bytom v Krh.
Podhradí a MUDr. Ildikó Földesovú, rod. Végsőovú, bytom v Rožňave
Starosta obce informoval prítomných poslancov so žiadosťami p. Fridricha Fehéreka, bytom
v Krh. Podhradí a MUDr. Ildikó Földesovú, rod. Végsőovú, bytom v Rožňave
Uznesenie č. 99
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zámer predaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 1 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. na žiadosť Fridricha Fehéreka, bytom v Krh. Podhradí, Osloboditeľov
322 :
pozemok parcely reg. „E“ č. 2890/1 v rozlohe 3705 m2, druh pozemku: vinice, mimo
zastavaného územia obce na LV č. 902, k. ú. Jablonov nad Turňou v podiele 1/1 za kúpnu cenu
3.445,65 eur. 0,93 eur/m2.
Zdôvodnenie zámeru predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Pozemok je
priľahlí k stavbe a pozemku pod stavbou, s ktorou svojím umiestnením a využitím tvoria
funkčný celok. Žiadateľ predmetný pozemok udržiava na svoje náklady niekoľko rokov.
schvaľuje
zámer predaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 1 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. na žiadosť MUDr. Ildikó Földesovú, rod. Végsőovú, bytom v Rožňave,
Mierová 21 :
pozemok parcely č. 2500/9 – výmera 235 m2, p.č. 2500/8 o výmere 274 m2 p.č. 2500/1
o výmere 1.161 m2, p.č. 2.496/1 o výmere 1.084 m2 celkom o výmere 2.754 m2 na LV č. 902,
k. ú. Jablonov nad Turňou v podiele 1/1 za kúpnu cenu 2.561,22 eur. 0,93 eur/m2.
Zdôvodnenie zámeru predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Pozemok je
priľahlí k stavbe a pozemku pod stavbou, s ktorou svojím umiestnením a využitím tvoria
funkčný celok. Žiadateľa predmetný pozemok udržiava na svoje náklady niekoľko rokov.
T: podľa dohody
Z: starosta obce

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

6
-

Poslancov

K bodu č. 24 – Návrh na schválenie programu dňa obce
Starosta obce oboznámil poslancov OZ s programom dňa obce, ktorý sa uskutoční dňa
27.6.2015
Uznesenie č. 100
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
nasledovný program obce
13:00 – príhovor starostu obce a odovzdanie plakety
13:30 – ekumenická bohoslužba
14:00 – 14:30 – vystúpenie detí ZŠ s MŠ
14:30 – 15:00 – vystúpenie miestneho spevokolu BOKRÉTA
15:00 – 15:45 – vystúpenie hudobnej skupiny ENDORFIN
16: 00 – predaj tomboly
16:00 - 16:30 – vystúpenie maďarskej hudobnej skupiny DESPERÁDÓ
17:00 – vystúpenie miešaného speváckeho zboru z Pedera
17:30 – 18:30 – vystúpenie skupiny Nyíri Duó
18:30 – 19:30 – TOMBOLA
20: 00 – večerná tanečná zábava – NAGY DUÓ
Pre deti budú zabezpečené autíčka, nafukovacia šmýkačka.
T: ako v texte
Z: starosta obce
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

6
-

Poslancov

K bodu č. 25 – Návrh na schválenie „Nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov“.
Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom „Nájomnej zmluvy o nájme nebytových
priestorov“ uzatvorenej medzi obcou a Obecnou prevádzkárňou s.r.o., predmetom ktorej sú
nebytové priestory a to hala na uskladnenie mechanizmov – menší oblúkový sklad
a kancelárske priestory v sume 1,- euro za rok.
Uznesenie č. 101
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje

nájomnú zmluvu o nájme nebytových priestorov uzatvorenú medzi obcou a Obecnou
prevádzkárňou s.r.o., predmetom ktorej sú nebytové priestory a to hala na uskladnenie
mechanizmov – menší oblúkový sklad a kancelárske priestory v sume 1,- euro za rok
na obdobie od 1.7.2015 do 30.6.2018.
T: ako v texte
Z: starosta obce
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

6
-

Poslancov

K bodu č. 26 – Návrh na schválenie „Zmluvy o nájme dopravných prostriedkov“
Starosta obce oboznámil poslancov OZ s návrhom zmluvy o nájme dopravných prostriedkov
uzatvorenej medzi obcou a Obecnou prevádzkárňou , s.r.o. v sume 1,- euro/rok.
Uznesenie č. 102
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o nájme dopravných prostriedkov medzi obcou a Obecnou prevádzkárňou
s.r.o. v sume 1,- euro/rok na obdobie od 1.7.2015 do 30.6.2018.
T: ako v texte
Z: starosta obce
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

6
-

Poslancov

K bodu č. 27 – Návrh na schválenie členov vyraďovacej komisie majetku obce
Starosta obce navrhuje zostavenie vyraďovacej komisie majetku obce v zložení Mgr. Silvia
Tóthová, Ing. Róbert Zubriczký, Csaba Kustván
Uznesenie č. 103
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
členov vyraďovacej komisie majetku obce v zložení Mgr. Silvia Tóthová, Ing. Róbert
Zubrický, Csaba Kustván
T: ako v texte
Z: starosta obce
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

6
-

Poslancov

K bodu č. 28 – Návrh VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa do školy
Starosta obce doručil poslancom obecného zastupiteľstva VZN o určení miesta a času zápisu
dieťaťa do školy.
Uznesenie č. 104
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
VZN o určení miesta a času zápisu detí do Základnej školy s materskou školou s vyučovacím
jazykom maďarským – Alapiskola és Óvoda Jablonov nad Turňou č. 229
T: ihneď
Z: starosta obce
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

6
-

Poslancov

K bodu č. 29 – VZN o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na
čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ
Starosta obce doručil poslancom obecného zastupiteľstva VZN o určení mesačného príspevku
zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ.
Uznesenie č. 109
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
VZN o určení mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za
pobyt dieťaťa v MŠ
T: ihneď
Z: starosta obce
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

6
-

Poslancov

K bodu č. 30 – VZN o výške príspevku na úhradu nákladov v ŠJ
Starosta obce doručil poslancom obecného zastupiteľstva VZN o výške príspevku na úhradu
nákladov v školskej jedálni.
Uznesenie č. 110
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
VZN o výške príspevku na úhradu nákladov v školskej jedálni.

T: ihneď
Z: starosta obce
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

6
-

Poslancov

K bodu č. 31 – VZN o výške príspevku na činnosť ŠKD
Starosta obce doručil poslancom OZ VZN o výške príspevku na činnosť ŠKD.
Uznesenie č. 111
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
VZN o výške príspevku na činnosť ŠKD.
T: ihneď
Z: starosta obce
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

6
-

Poslancov

K bodu č. 32 – Informácie starostu obce
Starosta obce informoval poslancov ohľadom
- zmeny územno-plánovacej dokumentácie
- v dňoch 23,24,25.6.2015 sa v obci budú konať Krajské vylučovacie preteky vo výkone
služobných psov – organizuje Okresné riaditeľstvo PZ v Rožňave
- pracovné stretnutie so zástupcami Správy ciest KSK, Rožňava ohľadom opravy
oporného múra pri ,,Kube mladých ,, – Zástupcovia Správy ciest zabezpečia materiál
a osadenie cestných zvodidiel, opravu oporného múru pri Klube mladých, prevedú
zamestnanci obce
Uznesenie č. 112
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu o činnosti starostu obce
T: priebežne
Z: starosta obce
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

6
-

Poslancov

K bodu č. 33 – Interpelácie poslancov OZ
Na september zabezpečiť verejné zhromaždenie občanov obce
K bodu č. 34 – Záver
Na záver sa starosta poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí.

Ing. Slavomír Zubriczky
starosta obce

Overovatelia zápisnice :
Oľga Hegedüsová.................................................
Štefan Kocsis.........................................................

