Zápisnica
(5)

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jablonov nad Turňou, konaného
dňa 2.3.2015.
Prítomní:

Ing. Slavomír Zubriczky, starosta obce
Poslanci : Zoltán Boros
Oľga Hegedüsová
Štefan Kocsis
Csaba Kustván
Mgr. Alžbeta Tamásová
Mgr. Silvia Tóthová
Ing. Róbert Zubrický
Neprítomní:
Ďalší prítomní: viď. prezenčnú listinu
PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Upozornenie prokurátora
- nezákonnosť na úseku vodného hospodárstva
5. Schválenie 1. úpravy rozpočtu roku 2015
6. Vyhotovenie, zasielanie a predkladanie zápisníc komisií OZ
7. Predloženie predbežného rozpočtu na modernizáciu Obecného úradu
Rekonštrukcia 4900,- eur , kopírka + náplne do kopírky 2500,- eur, poplašné zariade
nie 964,- kancelársky nábytok 1800, kamerový systém 2235 eur vrátane vysoko rých
lostného internetu,
8. Informácie pre poslancov
Žiadosť na rekonštrukciu MŠ
Študentská sieť – informácia o spolupráci – overenie informácie u Bolla
Zaslanie výziev na predloženie cenových ponúk (rekonštrukcia soc. zariadenie a kancelária, kopírka, zmena územného plánu, kamerový systém, parkové lavičky, geodetické práce, technik BOZP a PO,
Vyhotovenie lavičiek do šatní T 18 – Proventus ML (Voda L. – práca sponzorsky,
platba len za materiál – železo + drevo
Hĺbková kontrola na Obecnom úrade
Platnosť Elektronického kontraktačného systému
Kontajnery umiestnené na Železničnej stanici
Koniec funkčného obdobia riaditeľa – vymenovanie nového riaditeľa,
odchod bývalého riaditeľa zo ZŠ, výpoveď zo strany zástupkyne – odchod zo školy
9. Interpelácie
10. Stavebný úrad – zmena spoločného stavebného úradu
10. Záver
Návrhová komisia, overovatelia zápisnice : Mgr. Alžbeta Tamásová,
Mgr. Silvia Tóthová

K bodu 1 - Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril Ing. Slavomír Zubriczky, starosta obce. Privítal prítomných na
zasadnutí.
Ospravedlnení poslanci: Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 7 a OZ je uznášania schopné.
K bodu 2 - Určenie overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: Mgr. Alžbeta Tamásová, Mgr. Silvia Tóthová
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

7
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poslancov

K bodu 3 - Schválenie programu zasadnutia
Predkladá starosta obce
Uznesenie č. 39
Obecné zastupiteľstvo obce Jablonov nad Turňou
schvaľuje
program rokovania :
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Upozornenie prokurátora
- nezákonnosť na úseku vodného hospodárstva
5. Schválenie 1. úpravy rozpočtu roku 2015
6. Vyhotovenie, zasielanie a predkladanie zápisníc komisií OZ
7. Predloženie predbežného rozpočtu na modernizáciu Obecného úradu
8. Žiadosť o predĺženie zmluvy o výpožičke knižnice pre OZ – Paklan.
9. Informácie pre poslancov
Žiadosť na rekonštrukciu MŠ
Študentská sieť – informácia o spolupráci
Zaslanie výziev na predloženie cenových ponúk
Vyhotovenie lavičiek do šatní T 18
Hĺbková kontrola na Obecnom úrade
Platnosť Elektronického kontraktačného systému
Kontajnery umiestnené na Železničnej stanici
Koniec funkčného obdobia riaditeľa – vymenovanie nového riaditeľa,
odchod bývalého riaditeľa zo ZŠ, výpoveď zo strany zástupkyne – odchod zo školy
10. Interpelácie
11. Záver

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
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K bodu č. 4 - Nezákonnosť na úseku vodného hospodárstva – upozornenie prokurátora
podľa § 28 ods. 1 zákona NR SR č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších
predpisov.
Návrh predkladá starosta obce. Z upozornenia prokurátora vyplýva, že na základe zistenia obec
nemá prijaté všeobecne záväzné nariadenie o spôsobe náhradného zásobovania vodou
a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych
podmienok v zmysle § 36 ods.7 písm. c) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch
a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii
v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
Uznesenie č. 40 :
Obecné zastupiteľstvo obce Jablonov nad Turňou
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a
náhradného odvádzania odpadových vôd a č. 2/2015 o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa
miestnych podmienok v zmysle § 36 ods. 7 písm. c) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z.
o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
T: ihneď
Z: starosta obce
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
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K bodu č. 5 - Schválenie 1. úpravy rozpočtu roku 2015
Návrh predkladá finančná komisia.
Komisia finančná a správy obecného majetku pri Obecnom úrade v Jablonove nad
Turňou odporúča OZ:
Navýšenie finančných prostriedkov v položke DÚ – výnos dane o 10.000,- €, t.j. na sumu
185.000,- €,
Navýšenie položky Dobropisy o 6.800,- €, t.j. na 16.800,- €,
Upraviť položku - Preprava, uloženie TKO znížením o 10.000,- € na 25.000,- €,
Upraviť položku Poplatok za odvoz, uloženie TKO vlastnou dopravou, zvýšením o 10.000,- €
na 10.300,- €,

Navýšenie položky 635006 Údržba budov, priestorov z pôvodných 10.000,- €, na sumu
20.000,- €,
Upraviť položku 641009 Transfer na CVČ na sumu 300,- €,
Navýšenie položky 635004 Údržba telových. a športových zariadení z pôvodných
2.000,- € na 6.000,- €,
Poskytnúť sponzorský príspevok, položka 642001 Bez. transfery – športová činnosť,
nasledovne:
o Futbalový klub muži A
6.400,- €,
o

Futbalový klub dorast

2.400,- €,

o

Stolnotenisový klub

1.900,- €,

o

Eniko Fehéreková

100,- €,

o

Kristián Fehérek

100,- €,

o

Tibor Halász

100,- €,

o

SPOLU

11.000,- €,

v rozpočte upraviť položku 642001 Bez. transfery – športová činnosť z pôvodných 9.500,- € na
11.000,- €.
Upraviť položku 637004 Všeobecné služby z pôvodných 7.000,- € na 8.000,- €.
Uznesenie č. 41
Obecné zastupiteľstvo obce
schvaľuje
l. úpravu rozpočtu roku 2015 zvýšením v príjmovej aj výdavkovej časti o 16.800,- €.
T: 3.3.2015
Z: starosta obce
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
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K bodu č. 6 - Vyhotovenie, zasielanie a predkladanie zápisníc komisií OZ.
Starosta obce požiadal predsedov komisií obecného zastupiteľstva, aby predsedovia
jednotlivých komisií zasielali zápisnice aj v elektronickej forme na emailovú adresu
katarina.fodorova@stonline.sk. Požiadavky a návrhy komisií budú prenášané do zápisníc zo
zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 42
Obecné zastupiteľstvo obce
berie na vedomie

návrh starostu obce na vyhotovenie, zasielanie a predkladanie zápisníc komisií obecného
zastupiteľstva.
T: ihneď
Z: starosta obce
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
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K bodu č. 7 - Predloženie predbežného rozpočtu na modernizáciu Obecného úradu
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva predbežný rozpočet na
modernizáciu Obecného úradu v čiastke 9 600,- eur.
Uznesenie č. 43
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
modernizáciu Obecného úradu v čiastke 9 600,- eur.
T: ihneď
Z: starosta obce
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
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K bodu č. 8 - Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na miestnosť v budove knižnice pre
OZ – Paklan.
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť OZ – Paklan o predĺženie
nájomnej zmluvy o jeden rok z dôvodu ukončenia zmluvy dňom 31.12.2014. Zmluva, ktorá
bola podpísaná.
Uznesenie č. 44
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
predĺženie nájomnej zmluvy z dôvodu hodného osobitného zreteľa za sumu 1 eur/rok
a z dôvodu vád pôvodnej zmluvy o výpožičke navrhuje vypracovať novú nájomnú zmluvu na
nebytové priestory s termínom do 31.12.2015.
T: ihneď
Z: starosta obce

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
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K bodu č. 9 - Informácie pre poslancov
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva :
- Žiadosť na rekonštrukciu MŠ – podaná a odoslaná 25.2.2015 vo výške 144 503,137 275,- (7228,- 5%)
- Študentská sieť – informácia o spolupráci
- Zaslanie výziev na predloženie cenových ponúk
- Vyhotovenie lavičiek do šatní T 18
- Hĺbková kontrola na Obecnom úrade – kontrolórka vyhotovila 14 stranovú zápisnicu,
v ktorej poukazuje na nedostatky v smerniciach, všeobecne záväzných nariadeniach,
zásadách
- Platnosť Elektronického kontraktačného systému, od 1.3.2015
- Kontajnery umiestnené na Železničnej stanici
- Koniec funkčného obdobia riaditeľa – vymenovanie nového riaditeľa,
odchod bývalého riaditeľa zo ZŠ, výpoveď zo strany zástupkyne – odchod zo školy.
Uznesenie č. 45
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
informácie starostu obce o činnostiach vykonávaných od posledného zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
K bodu č. 10 – Interpelácie poslancov.
Bez interpelácií
K bodu č. 11 – Záver.
Na záver sa starosta poďakoval prítomným poslancom za účasť na zasadnutí.

Ing. Slavomír Zubriczky
starosta obce

Overovatelia zápisnice :
Mgr. Alžbeta Tamásová ..........................................
Mgr. Silvia Tóthová..................................................

