Zápisnica
napísaná na 16. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Jablonici, konanom dňa
12. augusta 2013 o 17:00 h v zasadacej miestnosti obecného úradu
Prítomní:
Alena Hazuchová – starostka obce
Marta Hazuchová – kontrolórka obce
Poslanci OZ:
Ing. Jaromil Búran, Igor Horník, Mgr. Eva Kosová, Ing. Jaroslav Stanek, Marek Škápik,
Ing. Jozef Vulgan
Ospravedlnení: Mgr. Jaroslav Čerešník, Peter Hazucha
Neprítomná: Mgr. Jana Vaculová
Prizvaná:
Anna Kováčová – účtovníčka obce

1. Otvorenie
a) Rokovanie Obecného zastupiteľstva otvorila a viedla Alena Hazuchová, starostka obce,
ktorá privítala prítomných. Pozvánka s programom rokovania spolu s materiálom bola
doručená včas všetkým poslancom. Program bol zverejnený spôsobom v mieste obvyklým.
Starostka oznámila, že chce doplniť program rokovania, a to nasledovne: za bod 6 doplniť
bod 7. Tretia zmena rozpočtu Príjmov a výdavkov Obce Jablonica v roku 2013 a ostatné body
rokovania sa posúvajú. Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s doplnením programu rokovania.
1.

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

Otvorenie
a) schválenie programu
b) určenie overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2012
Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky
zostavenej k 31. 12. 2012
Dodatok správy audítora o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou
k 31. 12. 2013
Čerpanie rozpočtu príjmov a výdavkov obce Jablonica k 30. 06. 2013 a monitorovacia
správa programového rozpočtu k 30. 06. 2013
3. zmena rozpočtu Príjmov a výdavkov obce Jablonica za rok 2013
Správa o činnosti kontrolórky obce za I. polrok 2013
Plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce na II. polrok 2013
Správa o dosiahnutých výchovno-vyučovacích výsledkoch za 2. polrok 2012/2013
Správa o činnosti Spoločného obecného úradu Senica v oblasti preneseného výkonu
štátnej správy na úseku stavebného poriadku za rok 2012
Rôzne
Diskusia
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14. Uznesenia prijaté na 16. riadnom zasadnutí OZ
15. Záver
Hlasovanie o programe: prítomných 6 poslancov, 6 za
b) Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Ing. Jaromil Búran a Igor Horník.
2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
Výpis uznesení z 15. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 13. 05. 2013
obdržali všetci poslanci. Kontrolu plnenia uznesení vykonala starostka obce. Uznesenie č.
70/2013 je v plnení a všetky ostatné uznesenia sú splnené.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 74/2013
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Uznesenia prijaté na 15. zasadnutí OZ konanom dňa 13. 05. 2013.
Hlasovanie: prítomných 6 poslancov, 6 za
3. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2012
Správa bola poslancom doručená a poslanci ju zobrali na vedomie.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 75/2013
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2012.
Hlasovanie: prítomných 6 poslancov, 6 za
4. Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej
k 31. 12. 2012
Správa bola poslancom doručená a poslanci ju zobrali na vedomie.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 76/2013
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31. 12.
2012.
Hlasovanie: prítomných 6 poslancov, 6 za
5. Dodatok správy audítora o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou
k 31. 12. 2012
Dodatok správy bol poslancom doručený a poslanci ho zobrali na vedomie.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 77/2013
OZ v Jablonici
berie na vedomie
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Dodatok správy audítora o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou k 31. 12.
2012.
Hlasovanie: prítomných 6 poslancov, 6 za
6. Čerpanie rozpočtu príjmov a výdavkov obce Jablonica k 30. 06. 2013 a monitorovacia
správa programového rozpočtu k 30. 06. 2013
Rekapitulácia plnenia rozpočtu príjmov a výdavkov k 30. 06. 2013 a Monitorovacia správa
programového rozpočtu a vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce Jablonica k 30. 06. 2013, ako
aj Plnenie rozpočtu k 30. 06. 2013 Základnej školy Jablonica boli vypracované písomne
a obdržali ich všetci poslanci. Obecné zastupiteľstvo zobralo predložené čerpanie príjmov
a výdavkov k 30. 06. 2013 na vedomie bez pripomienok.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 78/2013
OZ v Jablonici
berie na vedomie
a/ čerpanie rozpočtu príjmov a výdavkov obce Jablonica k 30. 06. 2013 a Monitorovaciu
správu programového rozpočtu k 30. 06. 2013.
b/ plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov Základnej školy Jablonica k 30. 06. 2013.
Hlasovanie: prítomných 6 poslancov, 6 za
7. Tretia zmena rozpočtu Príjmov a výdavkov obce Jablonica za rok 2013
Tretiu zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov vypracovala účtovníčka p. Kováčová. Zmena
rozpočtu bola vypracovaná písomne a obdržali ju všetci poslanci. Pani Kováčová podrobne
okomentovala jednotlivé zmeny príjmov a výdavkov obce. Celkom sa upravili príjmy
o 423 642 € a výdavky o 424 412 €. Nerozdelená rezerva predstavuje po tretej zmene
rozpočtu 18 185 €.
Poslanec Škápik sa spýtal, či v položke údržba verejnej zelene a orezávanie stromov je
v zmene zahrnutá aj výsadba. Pani Kováčová odpovedala, že nie. Zmena sa týka len
orezávania stromov a kosenia zelene.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 79/2013
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
3. zmenu rozpočtu Príjmov a výdavkov obce Jablonica v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2
písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy podľa
priloženého návrhu:
Rozpočet na rok
2013

Návrh na 3. zmenu
rozpočtu na rok 2013 (v €)

Rozpočet na rok 2013
po 3. zmene (v €)

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
príjmové

1 127 475
24 480

+ 69 192
+ 313 497

1 196 667
337 977

234 087

+ 40 953

275 040

Príjmy spolu

1 386 042

+ 423 642

1 809 684

344 724

0

344 724

Z toho: príjmy
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pre ZŠ
+ príjmy ZŠ (vratky
z projektu 2012)
+ vlastné príjmy ZŠ
Príjmy spolu: obec
+ škola

68 439

0

68 439

8 000

0

8 000

1 394 042

+ 423 642

1 817 684

Návrh na 3. zmenu
rozpočtu na rok 2013 (v €)

Rozpočet na rok 2013 po
3. zmene (v €)

603 992

+ 129 375

733 367

202 045

+ 294 737

496 782

39 692

0

39 692

845 729

+ 424 112

1 269 841

344 724

+ 300

345 024

18 890

0

18 890

31 660

0

31 660

8 000

0

8 000

0

0

0

68 439

0

68 439

40 953

0

40 953

8 692

0

8 692

8 000

0

8 000

1 375 087

+ 424 412

1 799 499

Rozpočet na rok
2013

Bežné výdavky
Obec
Kapitálové
výdavky
Finančné operácie
výdavkové
Výdavky spolu:
obec
FP pre ZŠ – PK
FP pre ŠKKD
na OK
FP pre ŠKJ na OK
Prevod vlastných
príjmov ZŠ
Prevod FP ZŠ
z projektu r. 2013
Prevod FP vratky
z r. 2012
Presun transferu na
rekonšt. vykurov. ZŠ
Presun ZŠ – maľov.,
obklady telocvične
Presun ZŠ – sociál.
zariadenie telocvične

Výdavky obec +
škola

Nerozdelená rezerva (v pôvodne schválenom rozpočte
Nerozdelená rezerva po 1. zmene rozpočtu
Nerozdelená rezerva po 2. zmene rozpočtu
Nerozdelená rezerva po 3. zmene rozpočtu

11 715 €
4 443 €
18 955 €
18 185 €

Hlasovanie: prítomných 6 poslancov, 6 za
8. Správa o činnosti kontrolóra za I. polrok 2013
Správu o činnosti kontrolóra obce za I. polrok 2013 predložila kontrolórka obce p.
Hazuchová. Správa bola vypracovaná písomne, obdržali ju všetci poslanci. Kontrolná činnosť
bola zameraná na obecný úrad, základnú školu a Obecný podnik Jablonica. Výsledky kontroly
sú podrobne zhrnuté v správe. Kontrolórka p. Hazuchová informovala o činnosti komisií za
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rok 2012 na základe predložených správ jednotlivých komisií. Správu predložila Komisia
finančná a správy obecného majetku, Komisia výstavby, ekológie a životného prostredia,
Komisia sociálna a starostlivosti o rodinu, Komisia kultúry, mládeže, športu a vzdelávania.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 80/2013
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
Správu kontrolórky obce za I. polrok 2013.
Hlasovanie: prítomných 6 poslancov, 6 za
9. Plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce na II. polrok 2013
Plán práce predložila kontrolórka obce p. Marta Hazuchová. Kontrolórka oboznámila obecné
zastupiteľstvo s plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2013. Keďže nikto nemal návrh na
doplnenie, poslanci plán práce hlavného kontrolóra schválili.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 81/2013
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
Plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce na II. polrok 2013.
Hlasovanie: prítomných 6 poslancov, 6 za
10. Správa o dosiahnutých výchovno-vyučovacích výsledkoch za 2. polrok 2012/2013
Správu vypracovala riaditeľka základnej školy Mgr. Magdalena Tomková. Správa bola
vypracovaná písomne, obdržali ju všetci poslanci.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 82/2013
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Správu o dosiahnutých výchovno-vyučovacích výsledkoch za II. polrok šk. r. 2012/2013.
Hlasovanie: prítomných 6 poslancov, 6 za
11. Správa o činnosti Spoločného obecného úradu Senica v oblasti preneseného výkonu
štátnej správy na úseku stavebného poriadku za rok 2012
Správa bola vypracovaná písomne a bola poslancom vopred doručená. Starostka poslancov
informovala s obsahom tejto správy a poslanci ju zobrali na vedomie.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 83/2013
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Správu o činnosti Spoločného obecného úradu Senica v oblasti preneseného výkonu Štátnej
správy na úseku stavebného poriadku za rok 2012.
Hlasovanie: prítomných 6 poslancov, 6 za
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12. Rôzne
- Žiadosť vlastníkov bytov v bytovom dome č. 727 o odkúpenie časti z pozemku parc. č. 381/14
Uznesením OZ č. 30/2011 zo dňa 22.6.2011 bol schválený predaj majetku obce podľa zák. č.
138/91 Zb. žiadateľom Jurajovi Horkavému a manž., Jánovi Brkalovi a manž., Jozefovi
Gažovi a manž., Miriame Ivánkovej – vlastníkom bytov v dome č. súp. 727. Jednalo sa o časť
z pozemku parc. 381/14 diel 1 vo výmere 299 m2 pre novoutvorenú parc. č. 381/23.
Novoutvorená parcela bola vytvorená aj z dielu 2 vlastníkov rodiny Jurovatej vo výmere
14 m2. Vzhľadom k tomu, že títo vlastníci nesúhlasili s odpredajom pozemku vlastníkom
bytov v dome č. súp. 727, neprišlo by k zápisu geometrického plánu č. 75/05.
Žiadatelia si dali urobiť nový geometrický plán č. 39/2013, ktorým žiadajú odkúpiť časť
z pozemku parc. č. 381/14 vo výmere 282 m2 pre novoutvorený pozemok parc. č. 381/25. OZ
navrhlo uznesenie č. 30/2011 zrušiť a prijať nové uznesenie o odpredaji pozemku.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 84/2013
OZ v Jablonici
zrušuje
uznesenie č. 30/2011 zo dňa 22.6.2011 z dôvodu nezapísania GP č. 75/05 do katastra
nehnuteľností.
Hlasovanie: prítomných 6 poslancov, 6 za
Bolo prijaté
Uznesenie č. 85/2013
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
predaj majetku obce v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b) zák. č. 138/9 v znení
neskorších zmien žiadateľom Jurovi Horkavému a manž. Viere, Jánovi Brkalovi a manželke
Jane, Jozefovi Gažovi a manželke Márii a Miriame Ivánkovej – vlastníkom bytov v bytovom
dome č. súp. 727. Podľa geometrického plánu č. 39/2013 odpredáva sa z pozemku parc. č.
381/14 výmera 282 m2 pre novoutvorenú parc. č. 381/25 za cenu 5,00 € za m2.
Hlasovanie: prítomných 6 poslancov, 6 za
- Návrh na odpredaj pozemku pre výstavbu rodinného domu
Starostka obce informovala, že na ulici Riadok vedľa rodinného domu Štefana Jamricha
a manželky je voľné verejné priestranstvo, ktoré by sa mohlo využiť ako stavebný pozemok.
Na tomto pozemku bola pôvodne postavená garáž, ktorá je už odstránená. Ide o obecný
pozemok a bolo by vhodné dať návrh na odpredaj časti z pozemku par. č. 197/1.
Ing. Búran poznamenal, že je potrebné zistiť, či tadiaľ nevedú nejaké siete.
Starostka – Jedná sa o obecný pozemok a pokiaľ by sa na ňom nenachádzali inžinierske siete
mohla by obec časť odpredať priamym predajom, najmenej za cenu určenú znaleckým
posudkom.
- Pri vypracovaní projektu na stavbu Kanalizácie II. etapy museli byť na pozemky, ktoré
neboli vo vlastníctve obce a na ktorých budú uložené kanalizačné zberače uzatvorené
nájomné zmluvy. Jedná sa o pozemky Slovenského pozemkového fondu Bratislava (ďalej len
„SPF“) a Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Bratislava (ďalej len „SVP“). SPF
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s odpredajom nesúhlasil. SVP, š. p. pristúpil k podpisu zmluvy o budúcej zmluve v roku
2011. V tomto návrhu zmluvy bola zmena v cene za odkúpenie pozemku oproti schváleniu
Obecným zastupiteľstvom. Podľa stanoviska SVP, š. p. musí byť urobený nový geometrický
plán a nový znalecký posudok.
- Starostka informovala obecné zastupiteľstvo, že doposiaľ nikto neprejavil záujem o funkciu
predsedu Komisie kultúry, mládeže, športu a vzdelávania, nakoľko Mgr. Vaculová sa tejto
funkcie vzdala. Ak nikto z poslancov, členov komisie neprejaví záujem o funkciu predsedu
komisie, bude komisia pracovať bez predsedu, môže byť zrušená alebo zlúčená s inou
komisiou. Uvedené bude doriešené na nasledujúcom zasadnutí OZ.
- Žiadosť o príspevok na opravu kontajnerového vozidla LIAZ
Priamo na rokovanie obecného zastupiteľstva doručila žiadosť o príspevok na opravu
kontajnerového vozidla LIAZ konateľka spoločnosti p. Anna Kolesíková. Pani Kolesíková
žiada, aby obecné zastupiteľstvo prispelo v rámci možností na nákup pneumatík, bateriek
a žhavičov.
Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s poskytnutí príspevok na opravy vo výške 2 000,-- €.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 86/2013
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
príspevok Obecnému podniku Jablonica vo výške 2 000,-- € na opravu kontajnerového
vozidla LIAZ.
Hlasovanie: prítomných 6 poslancov, 6 za
- Návrh na odmenu hlavnému kontrolórovi obce za 1. polrok 2013
Na základe Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. môže obecné zastupiteľstvo schváliť
hlavnému kontrolórovi mesačnú odmenu až do výšky 30 % z mesačného platu. Mesačný plat
kontrolórky obce je 248 €. Odmena za 1. polrok 2013 predstavuje 447 €. Obecné
zastupiteľstvo súhlasilo s navrhovanou odmenou.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 87/2013
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
odmenu hlavnému kontrolórovi obce za 1. polrok 2013 vo výške 447 €.
Hlasovanie: prítomných 6 poslancov, 6 za
- Na rokovaní obecného zastupiteľstva boli prerokované námety od p. Valentína Žáka.
Obecné zastupiteľstvo ich zobralo na vedomie.
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14. Uznesenia prijaté na 16. riadnom zasadnutí OZ
OZ Jablonica na svojom 16. riadnom zasadnutí konanom dňa 12. augusta 2013 prijíma:
Uznesenie č. 74/2013
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Uznesenia prijaté na 15. zasadnutí OZ konanom dňa 13. 05. 2013.
Uznesenie č. 75/2013
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2012.
Uznesenie č. 76/2013
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31. 12.
2012.
Uznesenie č. 77/2013
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Dodatok správy audítora o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou k 31. 12.
2012.
Uznesenie č. 78/2013
OZ v Jablonici
berie na vedomie
a/ čerpanie rozpočtu príjmov a výdavkov obce Jablonica k 30. 06. 2013 a Monitorovaciu
správu programového rozpočtu k 30. 06. 2013.
b/ plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov Základnej školy Jablonica k 30. 06. 2013.
Uznesenie č. 79/2013
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
3. zmenu rozpočtu Príjmov a výdavkov obce Jablonica v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2
písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy podľa
priloženého návrhu:
Rozpočet na rok
2013

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
príjmové

Návrh na 3. zmenu
rozpočtu na rok 2013 (v €)

Rozpočet na rok 2013
po 3. zmene (v €)

1 127 475
24 480

+ 69 192
+ 313 497

1 196 667
337 977

234 087

+ 40 953

275 040
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Príjmy spolu
Z toho: príjmy
pre ZŠ
+ príjmy ZŠ (vratky
z projektu 2012)
+ vlastné príjmy ZŠ
Príjmy spolu: obec
+ škola

1 386 042

+ 423 642

1 809 684

344 724

0

344 724

68 439

0

68 439

8 000

0

8 000

1 394 042

+ 423 642

1 817 684

Návrh na 3. zmenu
rozpočtu na rok 2013 (v €)

Rozpočet na rok 2013 po
3. zmene (v €)

603 992

+ 129 375

733 367

202 045

+ 294 737

496 782

39 692

0

39 692

845 729

+ 424 112

1 269 841

344 724

+ 300

345 024

18 890

0

18 890

31 660

0

31 660

8 000

0

8 000

0

0

0

68 439

0

68 439

40 953

0

40 953

8 692

0

8 692

8 000

0

8 000

1 375 087

+ 424 412

1 799 499

Rozpočet na rok
2013

Bežné výdavky
Obec
Kapitálové
výdavky
Finančné operácie
výdavkové
Výdavky spolu:
obec
FP pre ZŠ – PK
FP pre ŠKKD
na OK
FP pre ŠKJ na OK
Prevod vlastných
príjmov ZŠ
Prevod FP ZŠ
z projektu r. 2013
Prevod FP vratky
z r. 2012
Presun transferu na
rekonšt. vykurov. ZŠ
Presun ZŠ – maľov.,
obklady telocvične
Presun ZŠ – sociál.
zariadenie telocvične

Výdavky obec +
škola

Nerozdelená rezerva (v pôvodne schválenom rozpočte
Nerozdelená rezerva po 1. zmene rozpočtu
Nerozdelená rezerva po 2. zmene rozpočtu
Nerozdelená rezerva po 3. zmene rozpočtu

Uznesenie č. 80/2013
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
Správu kontrolórky obce za I. polrok 2013.
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11 715 €
4 443 €
18 955 €
18 185 €

Uznesenie č. 81/2013
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
Plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce na II. polrok 2013.
Uznesenie č. 82/2013
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Správu o dosiahnutých výchovno-vyučovacích výsledkoch za II. polrok šk. r. 2012/2013.
Uznesenie č. 83/2013
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Správu o činnosti Spoločného obecného úradu Senica v oblasti preneseného výkonu Štátnej
správy na úseku stavebného poriadku za rok 2012.
Uznesenie č. 84/2013
OZ v Jablonici
zrušuje
uznesenie č. 30/2011 zo dňa 22.6.2011 z dôvodu nezapísania GP č. 75/05 do katastra
nehnuteľností.
Uznesenie č. 85/2013
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
predaj majetku obce v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b) zák. č. 138/9 v znení
neskorších zmien žiadateľom Jurovi Horkavému a manž. Viere, Jánovi Brkalovi a manželke
Jane, Jozefovi Gažovi a manželke Márii a Miriame Ivánkovej – vlastníkom bytov v bytovom
dome č. súp. 727. Podľa geometrického plánu č. 39/2013 odpredáva sa z pozemku parc. č.
381/14 výmera 282 m2 pre novoutvorenú parc. č. 381/25 za cenu 5,00 € za m2.
Uznesenie č. 86/2013
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
príspevok Obecnému podniku Jablonica vo výške 2 000,-- € na opravu kontajnerového
vozidla LIAZ.
Uznesenie č. 87/2013
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
odmenu hlavnému kontrolórovi obce za 1. polrok 2013 vo výške 447 €.
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15. Záver
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný. Starostka obce Alena Hazuchová
poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončila.

Alena Hazuchová
starostka obce
Overovatelia:
Ing. Jaromil Búran

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

Igor Horník

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