Zápisnica
napísaná na 8. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Jablonici, konaného dňa 12. 12. 2011

Prítomní:
Alena Hazuchová – starostka obce
Marta Hazuchová – kontrolórka obce
Poslanci OZ:
Ing. Jaromil Búran, Mgr. Jaroslav Čerešník, Peter Hazucha, Igor Horník, Mgr. Eva Kosová,
Ing. Jaroslav Stanek, Marek Škápik, Mgr. Jana Vaculová, Ing. Jozef Vulgan
Ostatní prítomní:
občania 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 sa spýtala, či má niekto pripomienky k programu alebo ho chce niekto doplniť.
Keďže nemal nikto pripomienky ani doplnenie programu odporučila, aby obecné
zastupiteľstvo rokovalo podľa predloženého programu.
Hlasovanie o programe: prítomných 9 poslancov, 9 za
b) Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Mgr. Jana Vaculová a Peter Hazucha.
PROGRAM
1. Otvorenie
a) schválenie programu
b) určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
3. Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov obce Jablonica na rok 2012-2013-2014
4. Stanovisko kontrolórky obce k rozpočtu obce Jablonica na roky 2012-2013-2014
5. Návrh na schválenie VZN č. 2/2011 o dani z nehnuteľnosti
6. Návrh na schválenie VZN č. 3/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jablonica
7. Návrh na zmenu VZN č. 28 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a
výške úhrad za sociálne služby poskytované občanom Jablonice
8. Plán práce hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2012
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver
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2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
Výpis uznesení zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva obdržali všetci poslanci. Kontrolu
plnenia uznesení vykonala starostka obce. Uznesenia č. 38/2011, 39/2011 a 41/2011 sú
v plnení. Ostatné uznesenia sú splnené.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 42/2011
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Uznesenia prijaté na 7. zasadnutí OZ konanom dňa 22. 11. 2011.
3. Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov obce Jablonica na rok 2012-2013-2014
Materiál bol zverejnený spôsobom v mieste obvyklým a neboli podané žiadne pripomienky
ani návrhy. Poslancom bol doručený v dostatočnom časovom predstihu. Návrh rozpočtu bol
prejednaný na komisii finančnej a správy obecného majetku. Bolo doporučené ho schváliť tak
ako bol navrhnutý.
Mgr. Vaculová - Čo zahŕňajú vo výdavkoch verejnej správy všeobecné a špeciálne služby?
Účtovníčka p. Kováčová odpovedala, že medzi výdavky za všeobecné služby sa zaraďujú
všetky bežné služby. Za špeciálne služby možno považovať napr. servisné služby, revízie
elektrických zariadení, hasiacich prístrojov.
Mgr. Vaculová - Čo sa týka kultúrnych služieb je tam uvedená mzda a odvody do poisťovní
sú extra?
Účtovníčka odpovedala, že je tam uvedená mzda a na základe mzdy sú ďalej vypočítané
odvody podľa toho ako to stanovuje zákon.
Mgr. Vaculová - Je v odvodoch započítané aj dôchodkové pripoistenie?
Starostka odpovedala, že zamestnanci dôchodkové pripoistenie nemajú.
Mgr. Vaculová - Čo zahŕňajú všeobecné služby v rámci kultúrnych služieb?
Účtovníka odpovedala, že sú to bežné služby, ktoré súvisia s kultúrou.
Mgr. Vaculová - Čo zahŕňa stravovanie?
Účtovníčka odpovedala, že sú to náklady na stravovanie zamestnanca, ktoré platí
zamestnávateľ podľa zákona.
Mgr. Vaculová - Čo sa týka odmien pri občianskych obradoch a písania kroniky by chcela
vedieť kto nám píše kroniku.
Kroniku vedie Mgr. Hamerlíková a nie je napísaný rok 2009.
Mgr. Vaculová - A nechce sa toho vzdať?
Starostka odpovedala, že nevie či sa chce toho vzdať. Bola niekoľkokrát vyzvaná, aby
kroniku priebežne písala.
Mgr. Vaculová - Čo sa týka údržby kaplnky na cintoríne pre rok 2012 je plánovaných
800,00 € a v ďalších rokoch už nie je nič?
Starostka odpovedala, že každý rok nie je potrebná údržba kaplnky.
Mgr. Vaculová - Ako to je s Telovýchovnou jednotou Tatran Jablonica?
Starostka odpovedala, že je to združenie, ktoré je zaregistrované na ministerstve vnútra. Majú
vo výpožičke areál, budovu, futbalový štadión a dostávajú príspevok na činnosť od obce,
ktorý bol pre rok 2012 navrhnutý vo výške 10 000,00 €.
Mgr. Vaculovej sa zdá takáto výška príspevku vysoká na to aké výkony podávajú.
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Starostka skonštatovala, že teraz je futbal v Jablonici na celkom dobrej úrovni.
Kontrolórka obce sa vyjadrila, že TJ platí len poplatky za rozhodcov vo výške 2 116,00 €
Oblastnému futbalovému zväzu. Takže si myslí, že výška príspevku je primeraná vzhľadom
na výšku poplatkov.
Mgr. Vaculová - Čo sa týka opatrovateľskej služby?
Starostka odpovedala, že momentálne obec zamestnáva 3 opatrovateľky, ktoré sa starajú
v podstate o svojich príbuzných.
Mgr. Vaculovú napadlo, či by nebolo pre nich výhodnejšie keby ich platil štát?
Starostka odpovedala, že túto možnosť im navrhla a boli sa informovať na úrade sociálnych
vecí a podľa ich vyjadrenia by to nebolo výhodnejšie.
Mgr. Vaculová - Ide o to, že takto sú evidované len na 4 hodiny, a teda odvody si platia len zo
štyroch hodín a keby ich platil štát platilo by sa im z 8 hodín aspoň čo sa týka dôchodku.
Starostka ďalej informovala, že ak bude schválený nový zákon o sociálnych službách týkajúci
sa aj opatrovateľskej služby obec ukončí pracovný pomer s jednou opatrovateľkou, nakoľko
nemá urobený akreditovaný kurz opatrovania. Ak bude po 1. 1. 2012 platiť starý zákon
nebude uzatvorený pracovný pomer s dvomi opatrovateľkami z toho istého dôvodu.
Mgr. Vaculová - Čo zahŕňa príspevok na odkázanosť a koho sa to týka?
Účtovníčka odpovedala, že sú to celoročné náklady na 1 osobu umiestnenú v dennom
stacionári za poskytovanie sociálnej služby prepočítané podľa aktuálnej zmluvy.
Poslanec Škápik sa spýtal prečo pribudla v rozpočte k rekonštrukcii chodníkov na ulici
Červenej armády okrem časti „C“ aj časť „A“?
Starostka odpovedala, že ak budú v rozpočte obce finančné prostriedky urobila by sa aj časť
„A“ rekonštrukcie chodníka na ulici ČA. Jedná sa o časť od rodinného domu Seleckých po
Lahôdkarskú výrobu. Na rekonštrukciu chodníka od domu kultúry po rodinný dom Pátkových
(časť „C“) podávame žiadosť o NFP.
4. Stanovisko kontrolórky obce k rozpočtu obce Jablonica na roky 2012-2013-2014
Svoje stanovisko k rozpočtu predložila kontrolórka obce písomne. Vo svojom stanovisku
odporúča, aby bol rozpočet na rok 2012 schválený ako prebytkový a zároveň odporúča
obecnému zastupiteľstvu zobrať na vedomie rozpočet na roky 2013 a 2014. V prípade, že by
OZ neschválilo rozpočet do 31. 12. bežného roka by obec hospodárila podľa rozpočtového
provizória, to znamená, že by sme mohli čerpať len 1/12 z predchádzajúceho roku. Keďže
neboli žiadne pripomienky zo strany poslancov ani občanov odporúča ho schváliť tak, ako bol
navrhnutý s tým, že v priebehu roka môže byť upravovaný.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 43/2011
OZ v Jablonica
a) s ch v a ľ u j e rozpočet príjmov a výdavkov obce Jablonica na rok 2012 ako programový,
b) b e r i e n a v e d o m i e rozpočet príjmov a výdavkov obce Jablonica na roky 2013 2014,
c) b e r i e n a v e d o m i e „Stanovisko kontrolórky obce k rozpočtu na roky 2012 - 2013 2014“.
Hlasovanie: prítomných 9 poslancov, 9 za
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5. Návrh na schválenie VZN č. 2/2011 o dani z nehnuteľnosti
Predložený návrh všeobecne záväzného nariadenia vypracovala p. Škápiková. Návrhy sadzby
daní a miestnych poplatkov sa prejednávali na komisii finančnej a správy obecného majetku.
Navrhnuté boli len minimálne úpravy sadzby daní.
P. Škápiková podrobnejšie okomentovala zmeny, ktoré nastali. Zmenila sa ročná sadzba dane
z pozemkov druhu: orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady z 0,25 % zo základu dane sa
zvýšila sadzba dane na 0,27 % naopak sadzba dane za trvalé trávnaté porasty sa z 0,30 % zo
základu dane znížila na 0,27 %. Ďalej sa zmenila sadzba dane zo stavieb, konkrétne za stavby
na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu, kde sa určila
ročná sadzba dane na 0,090 €/m2 z pôvodných 0,083 €/m2. Posledná zmena nastala pri dani
z bytov, kde sa zvýšila ročná sadzba dane za byty z pôvodných 0,117 €/m2 na 0,140 €/m2.
Poslanci nemali žiadne pripomienky a súhlasili s tým, aby bol návrh VZN schválený, tak ako
bol predložený.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 44/2011
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
VZN č. 2/2011 o dani z nehnuteľnosti na rok 2012.
Hlasovanie: prítomných 9 poslancov, 9 za
6. Návrh na schválenie VZN č. 3/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jablonica
Starostka informovala, že zmena nastala pri poplatku za vývoz komunálneho odpadu na osobu
a rok, ktorého výška bola doteraz 12,52 € a navrhnutá výška poplatku je 13,30 € čo
predstavuje nárast o 6,23 %. Tento poplatok sa nezvyšoval od roku 2008 pričom Technické
služby Senica každým rokom ceny za vývoz odpadu upravujú.
Ing. Stanek sa spýtal, či sa počíta počet popolníc, ktoré sa vyvezú? Či sa zohľadňuje, keď si
niekto dá vyviesť popolnicu každé dva týždne a niekto len raz za mesiac.
Vývoz komunálneho odpadu je jedenkrát za dva týždne. Technickým službám platíme vývoz
za počet popolníc a poplatok za uloženie podľa množstva odpadu.
Starostka informovala aj o vývoze separovaného odpadu (sklo, plasty, kovové obaly, papier),
ktorý sa vyváža raz za mesiac okrem decembra, kedy sa nevyváža. Tam sa nič nemenilo, cena
zostala rovnaká. Platíme len za dopravu. Papier sa zbiera na Sídlisku do 1 100 l kontajnerov
a zber papiera organizuje aj základná škola. Zber nebezpečného odpadu sa bude robiť, tak ako
pominulé roky. Ak by sme chceli robiť zber šatstva ten už bezodplatne nebude. Museli by
sme zaplatiť za dopravu. Čo sa týka separácie odpadu podiel separovaného odpadu by sa mal
zvyšovať k celkovému množstvu odpadu, ale u nás je to presne naopak. Ľudia ukladajú do
popolníc i stavebný odpad, buriny, trávu, plasty atď.
Starostka ďalej informovala o tom, že hovorila aj s riaditeľkou základnej školy o separácii
odpadu. V škole zatiaľ nemajú nádoby na separovaný odpad, ale chceli by systém separácie
zaviesť umiestnením košov na triedený odpad v chodbách pavilónov školy.
Poslanci Ing. Búran a Škápik chceli vedieť ako to je s vrecami na separovaný odpad? Či
máme nárok na výmenu týchto vriec?
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Starostka odpovedala, že každý má nárok na vrecia pokiaľ ich má poškodené. Vrecia sú
k dispozícii na obecnom úrade. Každý kto bude vrecia potrebovať ich dostane.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 45/2011
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
VZN č. 3/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Jablonica na rok 2012.
Hlasovanie: prítomných 9 poslancov, 8 za, 1 proti
7. Návrh na zmenu VZN č. 28 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad
za sociálne služby poskytované občanom Jablonice
Starostka uviedla, že v odôvodnení návrh je uvedené, v ktorých článkoch nastali zmeny. Čo sa
týka textovej časti, tá je podľa zákona o sociálnych službách. Zmena sa týka poplatku, ktorý
hradí občan za poskytovanú opatrovateľskú službu. Doposiaľ bol tento poplatok za jednu
hodinu vo výške 0,60 € a navrhovaná zmena poplatku je vo výške 1,00 €.
Poslankyňa Mgr. Vaculová si myslí, že navrhovaný poplatok je primeraný.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 46/2011
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
zmenu VZN č. 28 obce Jablonica o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad
za sociálne služby poskytované obcou Jablonica a úplné znenie VZN č. 28 obce Jablonica,
o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytované
obcou Jablonica.
Hlasovanie: prítomných 9 poslancov, 9 za
8. Plán práce hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2012
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2012 obdržali všetci poslanci. Kontrolórka obce
oboznámila poslancov s tým, že môžu plán kedykoľvek doplniť aj počas roka. Keďže nikto
nemal návrh na doplnenie, poslanci plán práce hlavného kontrolóra zobrali na vedomie.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 47/2011
OZ v Jablonici
b e r i e na v e d o m i e
Plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce na I. polrok 2012
Hlasovanie: prítomných 9 poslancov, 9 za
9. Rôzne
Starostka obce informovala poslancov o doručení návrhu Zmluvy o budúcej zmluve týkajúcej
sa odkúpenia časti z pozemku parc. č. 7 pre novoutvorenú parc. č. 7/4 vo výmere 1 782 m2 pre
uloženie kanalizačného zberača II. etapy kanalizácie. V návrh je uvedená iná cena pozemku
za 1 m2 aká bolo schválená uznesením č. 22/2011.
Návrh zmluvy sa bude pripomienkovať.
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10. Diskusia
V diskusii vystúpila poslankyňa Mgr. Vaculová, ktorá chcela vedieť komu patrí kaštieľ?
Starostka odpovedala, že kaštieľ v súčasnosti vlastní spoločnosť URBICOM, a. s., Bratislava.
Mgr. Vaculová sa spýtala, či máme nejaké informácie o tom, čo chcú s kaštieľom robiť a kto
im ho predal?
Starostka odpovedala, že vie o tom, že ho chcú predať. Kaštieľ bol MNV Jablonica ešte v 70.
rokoch predaný zberným surovinám.
Mgr. Vaculová navrhla, či by nemohla obec kúpiť kaštieľ?
Starostka odpovedala, že obec by ho mohla kúpiť pokiaľ by boli na to finančné prostriedky.
11. Uznesenia prijaté na 8. riadnom zasadnutí OZ obce Jablonica
OZ Jablonica na svojom 8. riadnom zasadnutí konanom dňa 12. 12. 2011 prijíma:
Uznesenie č. 42/2011
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Uznesenia prijaté na 7. zasadnutí OZ konanom dňa 22. 11. 2011.
Uznesenie č. 43/2011
OZ v Jablonica
s ch v a ľ u j e
a) schvaľuje rozpočet príjmov a výdavkov obce Jablonica na rok 2012 ako programový,
b) berie na vedomie rozpočet príjmov a výdavkov obce Jablonica na roky 2013 - 2014,
c) berie na vedomie „Stanovisko kontrolórky obce k rozpočtu na roky 2012 - 2013 - 2014“.
Uznesenie č. 44/2011
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
VZN č. 2/2011 o dani z nehnuteľnosti na rok 2012.
Uznesenie č. 45/2011
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
VZN č. 3/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Jablonica na rok 2012.
Uznesenie č. 46/2011
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
zmenu VZN č. 28 obce Jablonica o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad
za sociálne služby poskytované obcou Jablonica a úplné znenie VZN č. 28 obce Jablonica,
o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytované
obcou Jablonica.
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Uznesenie č. 47/2011
OZ v Jablonici
b e r i e na v e d o m i e
Plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce na I. polrok 2012.
11. Záver
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný. Starostka obce Alena Hazuchová
poďakovala prítomným za účasť a doterajšiu spoluprácu a zaželala všetkým šťastné vianoce
a do nového roka všetko najlepšie. Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila.

.......................................
Alena Hazuchová
starostka obce

Overovatelia
Peter Hazucha

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

Mgr. Jana Vaculová ........................................

Zapisovateľka: Denisa Kocúriková
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