Zápisnica
napísaná na 14. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Jablonici, konanom dňa
11. marca 2013 o 17:00 h v zasadacej miestnosti obecného úradu
Prítomní:
Alena Hazuchová – starostka obce
Marta Hazuchová – kontrolórka obce
Poslanci OZ:
Ing. Jaromil Búran, Mgr. Jaroslav Čerešník, Peter Hazucha, Igor Horník, Ing. Jaroslav Stanek,
Marek Škápik, Ing. Jozef Vulgan
Ospravedlnení:
Mgr. Eva Kosová, Mgr. Jana Vaculová
Prizvaní:
Anna Kováčová – účtovníčka obce
Ostatní prítomní:
občania obce
1. Otvorenie
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:
1. Otvorenie
a) schválenie programu
b) určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
3. 1. zmena rozpočtu Príjmov a výdavkov Obce Jablonica v roku 2013
4. Návrh VZN č. 1/2013 o podmienkach držania psov na území obce Jablonica
5. Správa o činnosti kontrolórky obce za II. polrok 2012
6. Čerpanie dotácií z rozpočtu obce za rok 2012
7. Rozpočet Spoločného obecného úradu na rok 2013
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Uznesenia
11. Záver
Hlasovanie o programe: prítomných 7 poslancov, 7 za
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Mgr. Jaroslav Čerešník a Ing. Jozef Vulgan.
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2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
Výpis uznesení z 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 13. 12. 2012 obdržali
všetci poslanci. Kontrolu plnenia uznesení vykonala starostka obce. Všetky uznesenia boli
splnené.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 50/2013
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Uznesenia prijaté na 13. zasadnutí OZ konanom dňa 13. 12. 2012.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov, 7 za
3. 1. zmena rozpočtu Príjmov a výdavkov Obce Jablonica v roku 2013
Prvú úpravu rozpočtu vypracovala účtovníčka p. Kováčová, je vypracovaná písomne,
poslancom bola vopred doručená. Účtovníčka informovala, že rozpočet pre rok 2013 bol
schválený s prebytkom 11 715,--€. Po prvej zmene rozpočtu predstavuje prebytok 4 443,--€.
Úprava rozpočtu sa týkala položky bežné príjmy na transfery bežných výdavkov na školstvo
a vzdelávacie poukazy. Do zmeny rozpočtu sú zaradené aj bežné príjmy na asistenta učiteľa
a na vzdelávanie pre žiakov zo sociálne znevýhodného prostredia, s ktorými sa v rozpočte
neuvažovalo. Okrem uvedených zmien nám bude vrátená DPH z projektu Rekonštrukcia MK
Školská ulica a o 59 512,--€ sa zvýši príjem z výnosu dane z príjmov. Základná škola
odstúpila od projektu Naša škola je IN, a tak príjmy i výdavky, s ktorými sa počítalo sa
v prvej zmene rozpočtu upravujú.
U bežných výdavkov sa upravovali položky na financovanie školstva, financovanie
originálnych kompetencií (MŠ, školský klub a školská jedáleň) z dôvodu 5 % navýšenia
platov. V decembri sme prijali z ministerstva školstva transfer na zriadenie samostatných
kotolní v ZŠ, ktorý je zaradený do tejto zmeny rozpočtu.
Starostka informovala o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja
vidieka na Obnovu fasády hasičskej zbrojnice, garáže a oplotenia. Keď už budeme robiť
obnovu fasády bolo by vhodné urobiť stavebné úpravy v objekte a vymeniť okná a dvere.
Z kapitálových výdavkov sa vypúšťajú finančné prostriedky na čistiacu techniku z dôvodu
odstúpenia MŽP SR od zmluvy. V rámci realizácie projektu nebolo ukončené verejné
obstarávanie na dodávku čistiaceho vozidla a MŽP našej obci a ďalším piatim nepredĺžilo
lehotu realizácie projektu. V zmene rozpočtu sú zahrnuté kapitálové výdavky na
rekonštrukciu sociálneho zariadenia a kúrenia v telocvični a dofinancovanie Rekonštrukcie
vykurovacieho systému v telocvični ZŠ.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 51/2013
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
1. 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:
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Rozpočet na rok
2013

Návrh na 1. zmenu
rozpočtu na rok 2013 (v €)

1. zmena rozpočtu
na rok 2013 (v €)

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
príjmové
Príjmy spolu

1 010 615
32 680

+ 90 370
0

1 100 985
32 680

0

0

0

1 043 295

+ 90 370

1 133 665

Z toho príjmy pre ZŠ
+ vl. príjmy ZŠ
+ príjmy ZŠ
z projektu
Príjmy spolu: obec +
škola

298 450
8 000

+ 22 654
0

321 104
8 000

73 574

- 73 574

0

1 124 869

+ 16 796

1 141 665

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 vlast.
príjmov ZŠ
Prevod fin. prostr.
ZŠ z projektu
Presun transferu na
rekonštr. vykur. ZŠ

Výdavky obec +
škola

Návrh na 1. zmenu
rozpočtu na rok 2013 (v €)

1. zmena rozpočtu
na rok 2013 (v €)

519 538

+ 12 340

531 878

125 700

+ 19 345

145 045

39 692

0

39 692

684 930

+ 31 685

716 615

298 450

+ 22 654

321 104

18 000

+ 890

18 890

30 200

+ 1 460

31 660

8 000

0

8 000

73 574

- 73 574

0

0

+ 40 953

40 953

1 113 154

+ 24 068

1 137 222

Hlasovanie: prítomných 7 poslancov, 7 za
4. Návrh VZN č. 1/2013 o podmienkach držania psov na území obce Jablonica
Materiál bol zverejnený spôsobom v mieste obvyklým a neboli podané žiadne pripomienky
ani návrhy. Starostka informovala, že prišiel iba mail od pani Oľgy Šmidtovej, ktorá má zlý
pocit z čipovania psov. Podľa platného Zákona o veterinárnej starostlivosti č. 39/2007 Z. z.
v znení neskorších predpisov od 1. novembra 2011 musí majiteľ zvieraťa (pes, mačka, fretka)
na svoje náklady zabezpečiť identifikáciu a registráciu každého zvieraťa. Na zvieratá, ktoré sa
narodili pred účinnosťou Zákona o veterinárnej starostlivosti, t.j. pred 1. 11. 2011, sa vzťahuje
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dvojročné prechodné obdobie. Počas plynutia prechodného obdobia, ktoré končí dňa 30.
septembra 2013 musia byť zvieratá, označené transpondérom – mikročipom alebo tetovaním.
Mgr. Čerešník chcel vedieť, či je cena za náhradnú známku v návrhu VZN stanovená
zákonom alebo ju stanovuje obec.
Starostka odpovedala, že je stanovená obcou.
Mgr. Čerešník si myslí, že by bolo vhodné zakomponovať do návrhu VZN, aby majiteľ
povinne nahlásil úhyn psa.
Starostka odpovedala, že údaj o úhyne psa sa vedie na evidenčnom liste psa, ktorý je prílohou
VZN a každý majiteľ je povinný ho vyplniť.
Pán Krutý vstúpil do rokovania a spýtal sa kto bude čipovať.
Starostka odpovedala, že veterinárni lekári a záleží na majiteľovi, komu si dá zviera
začipovať.
Pani Dobiášová sa spýtala kto stanovuje pokuty?
Starostka odpovedala, že v návrhu VZN je odkaz na príslušný zákon.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 52/2013
OZ v Jablonici
a) ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Jablonica o niektorých podmienkach držania psov
na území obce Jablonica,
b) schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Jablonica č. 1/2013 o podmienkach držania
psov na území obce Jablonica.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov, 7 za
5. Správa o činnosti kontrolóra obce za II. polrok 2012
Správu predložila kontrolórka obce p. Hazuchová, bola vypracovaná písomne a poslancom
vopred doručená. Vo svojej správe podrobne informuje o kontrole prijatých uznesení v I.
polroku 2012, o čerpaní prostriedkov v sociálnej oblasti, o platení dani z nehnuteľností
a miestnych poplatkov, kde sú vyčíslené jednotlivé nedoplatky za daň z nehnuteľností,
miestny poplatok za odpad i za psa. Celková suma týchto nedoplatkov predstavuje 22 347,92
€. Správa obsahuje informácie o náhlych kontrolách hlavnej pokladne i mzdovej agende.
Kontrola bola počas II. polroku vykonaná aj v Obecnom podniku Jablonica a v Základnej
škole. Kontrolórka obce nebola zo strany starostky ani poslancov poverená vykonaním
mimoriadnej kontroly.
Pán Krutý chcel vedieť aký čistý zisk dosiahol Obecný podnik Jablonica.
Kontrolórka obce uviedla, že táto informácia bude určená až po podaní daňového priznania.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 53/2013
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
Správu o činnosti kontrolóra obce za II. polrok 2012.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov, 7 za
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6. Čerpanie dotácií z rozpočtu obce za rok 2012
Správu vypracovala kontrolórka obce p. Hazuchová, bola vypracovaná písomne a poslancom
vopred doručená. Vo svojej správe podrobne informovala o poskytovaní a čerpaní dotácií
v zmysle VZN č. 5/2005. V správe je podrobne popísaný účel dotácie, čerpanie dotácie
a vyúčtovanie dotácie všetkých združení a organizácií, ktorým bola dotácia z rozpočtu obce
poskytnutá.
Mgr. Čerešník chcel vedieť z akého dôvodu je vo vyúčtovaní dotácie Telovýchovnej jednoty
Tatran Jablonica pokuta 205,--€ za neodohratý zápas .
Kontrolórka obce odpovedala, že na zápas s Rybkami sa nedostavili hráči v takom počte, aby
mohli zápas odohrať.
Mgr. Čerešník si myslí, že pokuty by si mala TJ Tatran Jablonica hradiť z vlastných
prostriedkov a nemali by si ich dávať do nákladov z dotácie.
Kontrolórka obce odpovedala, že ich celkové náklady presahujú výšku dotácie z rozpočtu
obce a je možné predložiť iný doklad k vyúčtovaniu.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 54/2013
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Čerpanie dotácií z rozpočtu obce za rok 2012.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov, 7 za
7. Rozpočet Spoločného obecného úradu na rok 2013
Rozpočet vypracovalo Mesto Senica Spoločný obecný úrad, bol vypracovaný písomne
a poslancom vopred doručený. Starostka uviedla, že rozpočet zahŕňa bežné výdavky
Spoločného obecného úradu, ktoré pozostávajú z poskytnutého transferu zo štátneho rozpočtu
na rok 2013 a dotácie obce.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 55/2013
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
Rozpočet Spoločného obecného úradu na rok 2013.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov, 7 za
8. Rôzne
Poskytovanie dotácií z rozpočtu obce
Starostka uviedla, že žiadosti o poskytnutie dotácie jednotlivých organizácií a občianskych
združení bolo potrebné predložiť do 15. 02. 2013 podľa platného VZN č. 3/2012
o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obec. Každá žiadosť bola osobitne
prerokovaná na spoločnom pracovnom zasadnutí poslancov, ktoré sa konalo 06. 03. 2013. Na
zasadnutí bolo prítomných 5 poslancov. Spoločne sa rozhodovalo o navrhovanej výške
dotácie a každý mohol vyjadriť svoj návrh. Na spoločnom zasadnutí poslancov bol
vypracovaný návrh, ktorý bol predložený na zasadnutie obecného zastupiteľstva.
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Starostka na základe vypracovaného návrhu zo spoločného zasadnutia poslancov informovala,
ktorá organizácia podala projekt a na aký účel, aký má počet členov a akú výšku dotácie
žiadala a aká jej bola navrhnutá.
RNDr. Hamerlíková zo Združenia Kynológia Jablonica vytkla prečo nie je v zápisnici
uvedený originálny názov projektu.
Pani Kováčová dodala, že názov projektu je Majstrovstvá SR malých plemien a zároveň
uviedla, že v organizácii je spolu 22 členov a z toho je 6 občanov obce. Spýtala sa koľko
dostáva združenie dotáciu od obcí, z ktorých sú ostatní členovia.
RNDr. Hamerlíková odpovedala, že dotáciu nedostávajú z ostatných obcí. Členovia, ktorí nie
sú z Jablonice sa podieľajú členskými príspevkami. Aj keď to nie sú občania obce Jablonica,
reprezentujú obec pod hlavičkou Združenie Kynológia Jablonica.
Pani Dobiášová dodala, že aj futbalisti majú hráčov z iných obcí, ale reprezentujú obec
Jablonica.
Pán Krutý si myslí, že rozdeľovanie peňazí je veľmi zložité. Sú tu aj organizácie, ktoré si
zarábajú a dostávajú aj dotáciu napr. Poľovnícke združenie alebo Slovenský zväz chovateľov.
Je treba to zvážiť. Pán Krutý je členom Jednoty dôchodcov, ktorá si podala projekt preteky
starých rodičov s vnúčatami, ale nie je možné počítať s tým, že dôchodci budú behať, keď 90
% je imobilných. Napríklad by mali dôchodci záujem o počítač aj s internetom, aby sa niečo
naučili.
Starostka odpovedala, že nejde až tak o preteky, ale o spoločné stretnutie a zábavu starých
rodičov a detí.
Pán Krutý si myslí, že organizácie, ktoré majú možnosť zárobku je treba dať do inej
kategórie. Napr. Združenie Kynológia Jablonica nemá z toho, že reprezentuje obec nič. Myslí
si, že je potrebné citlivo a rozumne zvažovať aké výšky dotácie budú jednotlivým
organizáciám pridelené.
Pani Masárová si myslí, že 200,--€ pre 88 členov v Jednote dôchodcov je málo. Dôchodci už
pre obec urobili na brigádach veľa za socializmu.
Poslanec Škápik – sa pýtal, či si môže organizácia podať žiadosť na ďalší projekt, keď doloží
vyúčtovanie za projekt, na ktorý dostala dotáciu.
Starostka odpovedala, že organizácii môže byť schválená dotácia, ale na iný účel projektu ako
bol už schválený.
Pán Krutý – Poľovnícke združenie dáva mäso na guláš zadarmo?
Pani Kováčová odpovedala, že na „Jablonický kotlík“ poskytujú obci mäso za zvýhodnené
ceny.
Pán Krutý – Platí sa za pivovar a komu?
Starostka odpovedala, že sa nájomné za bývalý pivovar toho času neplatí. Budova je vo
vlastníctve štátu.
Pán Krutý – Mali by sa využívať haly v Obecnom podniku Jablonica. Ak sa nevyužívajú
prečo sa neprenajímajú.
Pán Krutý – Prečo sa predal Bielorus, ktorý mohol slúžiť?
Starostka vyzvala, aby sa rokovalo o predloženom materiáli „Poskytovanie dotácií z rozpočtu
obce“.
RNDr. Hamerlíková – si myslí, že by bolo vhodné rozdeliť dotácie na športovú oblasť
a kultúrnu oblasť. Uviedla, že už 3 – 4 roky prispievajú do Našej Jablonice, každý vidí ako
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Združenie Kynológia Jablonica reprezentuje v rámci celého Slovenska. Malo by sa zobrať do
úvahy kto a ako reprezentuje obec. Niekto reprezentuje svoje organizáciu len v obci a oni
reprezentujú na výbornej úrovni v rámci celého Slovenska.
Zástupca starostky Ing. Stanek by zachoval navrhované výšky dotácií a rezervu 1 000,--€,
ktorá by sa v priebehu roka mohla ešte rozdeliť na ďalšie projekty.
Poslanec Škápik zhodnotil, že môže nastať situácia, že organizácia schválenú dotáciu
nevyčerpá alebo nepodá vyúčtovanie a bude musieť dotáciu vrátiť.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 56/2013
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
dotáciu z rozpočtu obce na rok 2013 v zmysle VZN č. 3/2012 o podmienkach poskytovania
dotácií z rozpočtu obce nasledovne:
Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Jablonica
200,-- €
Slovenský zväz chovateľov, ZO Jablonica
600,-- €
Slovenský zväz záhradkárov, ZO Jablonica
250,-- €
Únia žien na Slovensku, ZO Jablonica
200,-- €
Športový klub Jablonica
300,-- €
0,-- €
Klub mamičiek Jablonica
Rodičovské združenie pri ZŠ Jablonica
200,-- €
Poľovnícke združenie Jablonica
300,-- €
Kynologický klub Barvínek, Jablonica
440,-- €
Kynológia Jablonica
510,-- €
SPOLU
3 000,-- €
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov, 6 za, 1 sa zdržal
Na obecný úrad bola doručená žiadosť Michala Žaluďa o vybudovanie troch parkovacích
miest pre osobné autá na obecnom pozemku pri bytovke č. súp. 682. Táto žiadosť bude
prejednaná na Komisii výstavby, ekológie a životného prostredia.
Starostka oznámila, že sa dňa 11. 03. 2013 zúčastnila verejného prerokovania Konceptu
Územného plánu regiónu Trnavského samosprávneho kraja. Tento koncept rieši celý
Trnavský kraj a sú tam zapracované územné plány jednotlivých obcí. Obec Jablonica
predložila Stanovisko ku Konceptu ÚPN R TTSK na verejnom prerokovaní. Stanovisko sa
týkalo riešenia severovýchodného obchvatu, ktorý je navrhnutý v zmenách a doplnkoch
územného plánu obce.
Riešenie severovýchodného obchvatu, je zapracované v Koncepte ÚPN R TTSK vo variante
č. 2.
Vo variante č. 1 je riešený juhozápadný obchvat podľa doteraz platného územného plánu
obce.
Ďalej starostka informovala, že nám bola schválená dotácia na obnovu parkiet v telocvični
základnej školy. Pripravujeme podanie žiadosti na Obvodný školský úrad v Trnave na
Rekonštrukciu sociálnych zariadení v telocvični.
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Starostka informovala, že zhotoviteľ stavby Kanalizácie II. etapy začne s prácami na výstavbe
už koncom marca.
9. Diskusia
Poslanec Škápik sa spýtal, či pozemok, na ktorom mal pán Bartalos autobazár je obecný a či
sa tam niečo plánuje.
Starostka odpovedala, že pozemok je obecný a zatiaľ nikto neprejavil oň záujem a zostáva
voľný.
Pán Andrašík – spýtal sa na podanú žiadosť p. Andrašíkovej o predĺženie nájmu v Dome
služieb.
Starostka odpovedala, že nie je potrebné riešiť predĺženie nájmu na zastupiteľstve. V zmysle
Zásad hospodárenia s majetkom obce starostka môže rozhodnúť o predĺžení nájmu a potom
s tým oboznámi zastupiteľstvo. Ak si nájomník plní svoje povinnosti a je spokojný nie je
dôvod prečo by sa mu zmluva nepredĺžila.
Pani Andrašíková sa spýtala prečo sa žiadosť pána Horníka prejednávala na zasadnutí OZ.
Ak to pani Andrašíková požaduje môže o jej žiadosti rozhodnúť OZ.
Pani Andrašíková sa vyjadrila k problémom, ktoré má s pani Mikulovou a kúrením.
Starostka odpovedala, že táto záležitosť sa nebude riešiť na rokovaní OZ.
Pán Krutý chcel vedieť čo znamená tá dvojka.
Starostka odpovedala, že je to variant č. 2, v ktorom je zakreslený severovýchodný obchvat.
Vo variante č. 1 je zakreslený juhozápadný obchvat.
Pán Krutý – Variant č. 2 je ten obchvat, ktorý vedie cez esíčko pri Majeri?
Starostka – Áno, je to ten variant, ktorý vedie pri Majeri.
Pán Krutý – mohol by som dostať stanovisko, ktoré bolo predložené na verejnom
prerokovaní?
Starostka odpovedala, že áno.
Pán Krutý – chcel by vedieť o akú kanalizáciu sa jedná.
Starostka odpovedala, že sa jedná o „Kanalizáciu II. etapy“, ktorá bude pokračovať od
koncovej šachty pri predajni ovocia a zeleniny. Realizovať sa bude na ul. Červenej armády, Ľ.
Štúra, Zámostie, Jilemnického, Svätojánska, Krátka, Janka Kráľa, Kočovská.
Pán Krutý – koľko tam bude prečerpávačiek?
Starostka odpovedala, že budú 2 prečerpávačky.
Pán Krutý – kedy naposledy zasadala protipovodňová komisia?
Starostka – keď bola povodeň.
Pán Krutý – aké odporúčania sa tam prijali?
Starostka – komisia si plnila úlohy vyplývajúce zo štatútu povodňovej komisie
Starostka informovala, že vyzvala koncom roka 2012 Slovenskú správu ciest, aby vyčistili
koryto pod mostom i Slovenský vodohospodársky podnik, aby prečistil koryto rieky Myjava
od náletovín a spadnutých stromov.
Pán Krutý navrhol, že by bolo vhodné zvolať komisiu, ktorej účastníkmi by boli Železnice aj
Povodie Moravy. Je potrebné riešiť situáciu so zaplavovanými územiami na ul. Nádražnej.
Problém je, že sa to tam neprečisťuje. Pán Krutý by bol rád keby bola takáto komisia zvolaná
a sám by sa jej chcel osobne zúčastniť.
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Pán Krutý si myslí, že by bolo dobré v obci zriadiť Dom revolučných tradícií, ktorý tu už
kedysi bol. Obec má dostatok priestorov, v ktorých by to bolo možné. Navrhol, či by sa to
nemohlo zriadiť v pivovare na poschodí, kde sa uskutočňuje výstava. Bola by to výstavka
starých vecí, ktorá by bola náučná i pre mladých ľudí.
Starostka odpovedala, že priestory nie sú v dobrom stave a ich rekonštrukcia by bola finančne
náročná a budova bývalého pivovaru nie je majetkom obce.
10. Uznesenia
OZ Jablonica na svojom 14. riadnom zasadnutí konanom dňa 11. marca 2013 prijíma:
Uznesenie č. 50/2013
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Uznesenia prijaté na 13. zasadnutí OZ konanom dňa 13. 12. 2012.
Uznesenie č. 51/2013
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
1. 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 1. zmenu
rozpočtu na rok 2013 (v €)

1. zmena rozpočtu
na rok 2013 (v €)

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
príjmové
Príjmy spolu

1 010 615
32 680

+ 90 370
0

1 100 985
32 680

0

0

0

1 043 295

+ 90 370

1 133 665

Z toho príjmy pre ZŠ
+ vl. príjmy ZŠ
+ príjmy ZŠ
z projektu
Príjmy spolu: obec +
škola

298 450
8 000

+ 22 654
0

321 104
8 000

73 574

- 73 574

0

1 124 869

+ 16 796

1 141 665

Rozpočet na rok
2013

Bežné výdavky
Obec
Kapitálové
výdavky
Finančné operácie
výdavkové
Výdavky spolu:
obec
FP pre ZŠ – PK

Návrh na 1. zmenu
rozpočtu na rok 2013 (v €)

1. zmena rozpočtu
na rok 2013 (v €)

519 538

+ 12 340

531 878

125 700

+ 19 345

145 045

39 692

0

39 692

684 930

+ 31 685

716 615

298 450

+ 22 654

321 104
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FP pre ŠKKD
na OK
FP pre ŠKJ na OK
Prevod vlast.
príjmov ZŠ
Prevod fin. prostr.
ZŠ z projektu
Presun transferu na
rekonštr. vykur. ZŠ

Výdavky obec +
škola

18 000

+ 890

18 890

30 200

+ 1 460

31 660

8 000

0

8 000

73 574

- 73 574

0

0

+ 40 953

40 953

1 113 154

+ 24 068

1 137 222

Uznesenie č. 52/2013
OZ v Jablonici
a) ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Jablonica o niektorých podmienkach držania psov
na území obce Jablonica,
b) schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Jablonica č. 1/2013 o podmienkach držania
psov na území obce Jablonica.
Uznesenie č. 53/2013
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
Správu o činnosti kontrolóra obce za II. polrok 2012.
Uznesenie č. 54/2013
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Čerpanie dotácií z rozpočtu obce za rok 2012.
Uznesenie č. 55/2013
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
Rozpočet Spoločného obecného úradu na rok 2013.
Uznesenie č. 56/2013
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
dotáciu z rozpočtu obce na rok 2013 v zmysle VZN č. 3/2012 o podmienkach poskytovania
dotácií z rozpočtu obce nasledovne:
Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Jablonica
200,-- €
600,-- €
Slovenský zväz chovateľov, ZO Jablonica
Slovenský zväz záhradkárov, ZO Jablonica
250,-- €
Únia žien na Slovensku, ZO Jablonica
200,-- €
Športový klub Jablonica
300,-- €
0,-- €
Klub mamičiek Jablonica
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Rodičovské združenie pri ZŠ Jablonica
Poľovnícke združenie Jablonica
Kynologický klub Barvínek, Jablonica
Kynológia Jablonica
SPOLU

200,-- €
300,-- €
440,-- €
510,-- €
3 000,-- €

11. 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:
Mgr. Jaroslav Čerešník

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

Ing. Jozef Vulgan

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