Zápisnica
(10)

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jablonov nad Turňou,
konaného dňa 17.8.2015.
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Neprítomní:

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

Ďalší prítomní: viď. prezenčnú listinu
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu
„Modernizácia verejného osvetlenia“ realizovaný obcou
5. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
6. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP
7. Schválenie plánu práce hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2015
8. Interpelácie poslancov
9. Rôzne
10. Záver
Návrhová komisia, overovatelia zápisnice : Ing. Róbert Zubrický, Zoltán Boros
K bodu 1 - Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril Ing. Slavomír Zubriczky, starosta obce. Privítal prítomných na
zasadnutí.
Ospravedlnení poslanci: Csaba Kustván
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 6 a OZ je uznášaniaschopné.
K bodu 2 - Určenie overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: Ing. Róbert Zubrický, Zoltán Boros

Hlasovanie :
Za:
Proti:
Zdržal sa:

6
-

poslancov

K bodu 3 - Schválenie programu zasadnutia
Predkladá starosta obce
Uznesenie č. 128
Obecné zastupiteľstvo obce Jablonov nad Turňou po zmenách
schvaľuje
nasledovný program rokovania :
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
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
Schválenie zmluvy na vypracovanie žiadosti pre projektový manažment týkajúci sa
projektu z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (KaHR)
Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia
Schválenie plánu práce hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2015
Interpelácie poslancov
Rôzne
Záver

Hlasovanie :
Za:
Proti:
Zdržal sa:

6
-

poslancov

K bodu č. 4 – Predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu
projektu „Modernizácia verejného osvetlenia“ realizovaný obcou.
Starosta obce doručil poslancom obecného zastupiteľstva návrh na vypracovanie žiadosti
o NFP v rámci opatrenia OP KaHR na realizáciu modernizácie verejného osvetlenia.
Uznesenie č. :129
Obecné zastupiteľstvo v obci Jablonov nad Turňou
schvaľuje

a/ predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu
„Modernizácia verejného osvetlenia v obci Jablonov nad Turňou“, ktorý je realizovaný „Obcou
Jablonov nad Turňou“.
b/ zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutie pomoci,
c/ zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci.

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

5
1

Poslancov
Poslanec

K bodu č. 6 – Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu na obnovu verejného osvetlenia vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu
a poskytnutého NFP.
Starosta obce doručil poslancom obecného zastupiteľstva návrh na spolufinancovanie projektu,
ktorý obec financuje v čiastke 5% z nákladov projektu a poskytnutého NFP z vlastných
zdrojov.
K bodu č. 7 – Schválenie zmluvy na vypracovanie žiadosti pre projektový manažment
týkajúci sa projektu z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
(KaHR) Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia.
Starosta obce doručil poslancom návrh zmluvy na vypracovanie žiadosti pre projektový
manažment týkajúci sa projektu z Operačného programu Konkurencieschopnosť
a hospodársky rast (KaHR) Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia spoločnosťou
Rumanko s.r.o
Uznesenie č. : 130
Obecné zastupiteľstvo obce
schvaľuje
návrh zmluvy na vypracovanie žiadosti pre projektový manažment, týkajúci sa projektu
z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (KaHR) Budovanie
a modernizácia verejného osvetlenia.
T: ihneď
Z: starosta obce

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

5
1

Poslancov
Poslanec

K bodu č. 8 - Schválenie plánu práce hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2015
Návrh plánu práce hlavného kontrolóra na 2. polrok roku 2015 bol doručený poslancom
obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 131
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
plán práce hlavného kontrolóra na 2. polrok roku 2015.
T: ako v texte
Z: hl. kontrolór
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

6
-

Poslancov

K bodu č. 9 - Interpelácie poslancov
Zoltán Boros – upozornil na nedostatky v rámci údržby verejnej zelene v obci
– nedostatočné kosenie cintorína,
– na nefunkčný el. syntetizátor v Dome smútku
Štefan Kocsis – urguje montáž kamier na zbernom dvore
– upozorňuje na sťažnosti občanov vo veci túlavých psov
Mgr. Alžbeta Tamásová – navrhuje určiť dátum realizácie úloh prijatých uzneseniami OZ
– oboznámila o príprave miestnych obecných novín
Starosta obce – reagoval na nedostatočnú údržbu – odstraňoval sa havarijný stav detské ihriska
v MŠ, riešilo sa prasknuté potrubie v ZŠ, maľovalo sa oplotenie v cintoríne.
Montáž kamier sa vykoná po prevedení finančných prostriedkov z predaja pozemkov, ktoré
obce nevyužíva a užívajú ich užívatelia už niekoľko rokov, ktoré obecné zastupiteľstvo
schválilo na obecnom zasadnutí dňa 18.06.2015. Majitelia túlavých psov boli ústne aj písomne
upozornení, pokiaľ na nich príde ďalšia sťažnosť, budú sankcionovaní.
K bodu č. 10 - Rôzne
10.1. Návrh na vymenovanie riaditeľa Základnej školy s materskou školou.
Rada školy pri Základnej škole s materskou školou Jablonov nad Turňou v zmysle § 4 ods. 4
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov doručila obci návrh na
vymenovanie riaditeľa školy do funkcie
Uznesenie č. 132
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu o voľbe štatutárneho zástupcu Základnej školy s materskou školou
poveruje
zriaďovateľa vyhotoviť menovací dekrét pre zvolenú riaditeľku Základnej školy s materskou
školou Ing . Jolanu Peniaškovú
T: do 30.08.2015
Z: starosta
K bodu č. 11 – Záver
Na záver sa starosta obce poďakoval poslancom za účasť na zasadnutí obecného
zastupiteľstva.

Overovatelia zápisnice :
Ing. Róbert Zubrický .....................................................
Zoltán Boros.....................................................................

Ing. Slavomír Zubriczky
starosta obce

