Zápisnica
napísaná na 9. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Jablonici, konanom dňa
28. februára 2012 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, Igor Horník, Mgr. Eva Kosová, Ing. Jaroslav
Stanek, Marek Škápik, Mgr. Jana Vaculová, Ing. Jozef Vulgan
Ospravedlnený: Peter Hazucha
Prizvaní:
Anna Kováčová
Mgr. Magdalena Tomková – riaditeľka ZŠ Jablonica
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:
1. Otvorenie
a) schválenie programu
b) určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
3. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu príjmov a výdavkov obce Jablonica k 31. 12. 2011
4. I. úprava rozpočtu Príjmov a výdavkov obce Jablonica v roku 2012
5. Správa o činnosti kontrolórky obce za II. polrok 2011
6. Čerpanie dotácií z rozpočtu obce za rok 2011
7. Správa o dosiahnutých výchovno-vyučovacích výsledkoch za I. polrok šk. r. 2011/2012
8. Správa o činnosti Spoločného obecného úradu v Senici, v oblasti preneseného výkonu
štátnej správy na úseku stavebného poriadku za rok 2011
9. Zúčtovanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu za rok 2011
10. Rozpočet Spoločného obecného úradu na rok 2012
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Záver
Hlasovanie o programe: prítomných 8 poslancov, 8 za
b) Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Ing. Jaromil Búran a Ing. Jozef Vulgan.
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2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
Výpis uznesení z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 12. 12. 2011 obdržali všetci
poslanci. Kontrolu plnenia uznesení vykonala starostka obce. Všetky uznesenia boli splnené.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 1/2012
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Uznesenia prijaté na 8. zasadnutí OZ konanom dňa 12. 12. 2011.
Hlasovanie: prítomných 8 poslancov, 8 za
3. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu príjmov a výdavkov obce Jablonica k 31. 12. 2011
Materiál bol vypracovaný písomne a bol poslancom vopred doručený. Starostka vyzvala
kontrolórku obce, aby predložila stanovisko k vyhodnoteniu plnenia rozpočtu príjmov
a výdavkov obce Jablonica k 31. 12. 2011. Kontrolórka obce informovala, že príjmy obce boli
1 127 592,- € a vlastné príjmy ZŠ boli 7 883,- €. Celková výška výdavkov bola 1 023 266,- €
a cudzie zdroje, ktoré tvorí finančná zábezpeka a výdavkový účet ZŠ boli vo výške 4 629,- €.
Kontrolórka obce odporučila zobrať toto predbežné plnenie na vedomie pretože s podrobným
hospodárením obce za rok 2011 budú poslanci oboznámení Záverečným účtom obce za rok
2011 po podaní daňového priznania.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 2/2012
OZ v Jablonici
berie na vedomie
a/ Vyhodnotenie plnenia rozpočtu príjmov a výdavkov obce Jablonica k 31. 12. 2011.
b/ Stanovisko kontrolórky obce k plneniu rozpočtu.
Hlasovanie: prítomných 8 poslancov, 8 za
4. I. úprava Rozpočtu príjmov a výdavkov obce Jablonica v roku 2012
Prvú úpravu rozpočtu vypracovala účtovníčka p. Kováčová, je vypracovaná písomne,
poslancom bola vopred doručená. Starostka informovala, že v čase keď sa rozpočet
schvaľoval neboli v ňom zahrnuté výdavky na práce, ktoré by bolo potrebné v tomto roku
realizovať. Nakoľko zostala v schválenom rozpočte nerozdelená rezerva, bolo doporučené
pokračovať v prácach na obnove interiéru sály domu kultúry.
Uvažujeme s úpravou a znížením stropu, vymaľovaním a obložením stĺpov a niektorých častí
stien. Starostka informovala, že dala vypracovať cenovú kalkuláciu. Obnova a úpravy sú
plánované v období medzi 26. májom 2012 až 7. septembrom 2012, nakoľko v tomto období
nie je plánovaná žiadna akcia v dome kultúry.
V minulom roku na zasadnutí OZ ako aj na zasadnutí komisie výstavby, ekológie a životného
prostredia bola prerokovaná možnosť zmeny systému dodávky teplej vody do školskej
kuchyne. V súčasnosti sa vypracováva projektová dokumentácia. Objekt bude samostatne
vykurovaný a bude vyriešená aj dodávka teplej vody.
Ďalším problémom v školskej jedálni je vzduchotechnika, ktorá slúži na vykurovanie
aj odsávanie zároveň a nie je účinná. Je potrebné riešiť aj tento problém.
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Do výdavkovej časti rozpočtu ďalej pribudla modernizácia sociálnych zariadení v materskej
škole. Starostka informovala, že prevádzka v materskej škole s jednou triedou navyše je
Úradom verejného zdravotníctva povolená na dobu 1 roku. V škôlke je momentálne 57 detí,
s tým že pokiaľ budeme chcieť naďalej prevádzkovať tri triedy je potrebné urobiť
modernizáciu sociálnych zariadení. Podľa predpisov hygieny pripadá na 1 umývadlo a 1 WC
5 detí. Podľa vyjadrenia pani riaditeľky pre školský rok 2012/2013 by malo byť v škôlke max.
60 detí, preto je rekonštrukcia nevyhnutná.
Starostka ďalej informovala, že sme podali 2 projekty o získanie nenávratného finančného
príspevku na: „Obnovu fasády obecného úradu a domu kultúry“ a „Obnovu fasády hasičskej
zbrojnice, garáže a oplotenia“. Z výdavkov obce ubudne príspevok na odkázanosť, ktorý už
podľa novely zákona o sociálnych službách obec nebude uhrádzať. Z rozpočtu obce bude
pravdepodobne uhrádzaný príspevok na tvorbu úspor pre maloleté deti, ktoré sú umiestnené
v detskom domove v Trnave. Jedná sa o tri deti, pričom podľa zákona o sociálnych službách
je teraz mesačná úhrada na jedno dieťa 91,65 €.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 3/2012
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
I. úpravu rozpočtu príjmov a výdavkov obce Jablonica v roku 2012.
Hlasovanie: prítomných 8 poslancov, 8 za
5. Správa o činnosti kontrolórky obce za II. polrok 2011
Správu predložila kontrolórka obce p. Hazuchová, bola vypracovaná písomne a poslancom
vopred doručená. Vo svojej správe podrobne informuje o kontrole plnenia uznesení prijatých
v I. polroku 2011, o kontrole platenia daní a miestnych poplatkov, dodávateľských faktúr,
mzdovej agende. V pláne kontrolnej činnosti na II. polrok mala preveriť aj hospodárenie
základnej školy za I. polrok 2011. Vykonala kontrolu pokladne, faktúr i mzdovej agendy.
Kontrolórka obce sa bližšie vyjadrila ku kontrole platenia daní a miestnych poplatkov,
nakoľko má obec problémy s výberom dani z nehnuteľnosti a výberom miestnych daní od
obyvateľov obce. Požiadala poslancov, aby zaujali stanovisko k neplatičom a ich zverejneniu
menného zoznamu na internetovej stránke alebo vo vývesnej skrinke. Väčšina neplatičov sú
osoby nezamestnané, ktoré poberajú dávku v hmotnej núdzi a obec im nemôže zaslať
exekučný príkaz na nedoplatky. Ľudia, ktorí sú v hmotnej núdzi musia podľa zákona
predložiť doklad o zaplatení dane z nehnuteľnosti k tomu, aby im bola dávka vyplatená.
Nemusia preukázať zaplatenie poplatku za odpad, kde obec eviduje najväčšie nedoplatky.
Kontrolórka oznámila, že plánuje vykonať kontrolu mzdovej agendy ako na obci tak
i v základnej škole.
O hospodárení Obecného podniku Jablonica, spol. s r. o. za rok 2011 bude OZ informované
po zasadnutí valného zhromaždenia Obecného podniku. V účtovníctve neboli zistené žiadne
nedostatky.
Kontrolórka obce nebola zo strany starostky ani poslancov poverená vykonaním mimoriadnej
kontroly.
Mgr. Čerešník sa spýtal, či sa nad lekárňou majú stavať byty.
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Starostka mu odpovedala, že byty obec stavať nebude. Firma EMOTRANS, ktorá je
vlastníkom lekárne uvažuje s výstavbou bytov nad lekárňou.
Mgr. Čerešník – Čo je to digitálna mapa?
Mgr. Tomková, riaditeľka ZŠ odpovedala, že je to mapa, ktorá sa využíva pri výučbu
odborných predmetov.
Mgr. Čerešník – A faktúra za digitálnu mapu na obci?
Starostka odpovedala, že je to mapa v programe kataster.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 4/2012
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
Správu o činnosti kontrolórky obce za II. polrok 2011.
Hlasovanie: prítomných 8 poslancov, 8 za
6. Čerpanie dotácií z rozpočtu obce za rok 2011
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. Každé občianske združenia alebo organizácia má určený účel, na
ktorý môže poskytnutú dotáciu použiť. Združenia a organizácie predkladajú len vyúčtovanie
finančných prostriedkov, ktoré mu boli poskytnuté obcou. Všetky vyúčtovania boli
predložené v súlade so zmluvou. V správe sú podrobne popísané jednotlivé čerpania.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 5/2012
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Čerpanie dotácií z rozpočtu obce za rok 2011.
Hlasovanie: prítomných 8 poslancov, 8 za
7. Správa o dosiahnutých výchovno-vyučovacích výsledkoch za I. polrok šk. r. 2011/2012
Správu vypracovala riaditeľka ZŠ Mgr. Tomková, bola vypracovaná písomne a poslancom
vopred doručená a predložená. Vyjadrila sa, že či už vo vyučovacích alebo výchovných
výsledkoch je veľa problémov. Ako hlavné príčiny neúspechu vidí nezáujem žiakov
o vyučovanie, nedostatočnú domácu prípravu, nepozornosť a ľahostajnosť k školským
povinnostiam, málo podnetné rodinné prostredie, časté krátkodobé chýbanie. Bolo potrebné
riešiť aj niekoľko problémových situácii, či už s Políciou v Jablonici alebo s ÚPSVaR.
Oboznámila poslancov s havarijnou situáciou vykurovania v ZŠ. Na jednom z kotlov praskol
článok. Okrem toho sa objavil únik vody zo systému kúrenia na neznámom mieste. V prvom
rade sa riaditeľka školy obracia na obec ako na zriaďovateľa ZŠ, o riešenie havarijnej situácii
s kúrením. Pani riaditeľka sa spýtala pani poslankyne Mgr. Vaculovej, ktorá prisľúbila ešte
v priebehu roku 2011, že vybaví finančné prostriedky vo výške cca 10 000,- € pre ZŠ na
opravu parkiet v telocvični, či niečo vybavila. Mgr. Vaculová jej odpovedala, že sa jej
nepodarilo tieto finančné prostriedky získať, nakoľko predkladanie žiadostí minulý týždeň
skončilo a momentálne je to passé.
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Starostka obce sa vyjadrila ohľadom havarijnej situácie vykurovania ZŠ, že je v prvom rade
potrebné vypracovať projekt a zabezpečiť stanovisko odborne spôsobilej osoby k havarijnej
situácii, a potom môžeme žiadať o dotáciu MŠ SR na havarijnú situáciu. Možnosťou je aj
riešenie úverom.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 6/2012
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Správu o dosiahnutí výchovno-vyučovacích výsledkoch za I. polrok šk. r. 2011/2012.
Hlasovanie: prítomných 8 poslancov, 8 za
8. Správa o činnosti Spoločného obecného úradu v Senici, v oblasti preneseného výkonu
štátnej správy na úseku stavebného poriadku za rok 2011
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. 7/2012
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Správu o činnosti Spoločného obecného úradu v Senici v oblasti preneseného výkonu štátnej
správy na úseku stavebného poriadku za rok 2011.
Hlasovanie: prítomných 8 poslancov, 8 za
9. Zúčtovanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie
preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného poriadku a vyvlastňovacieho
konania za rok 2011
Zúčtovanie bolo vypracované písomne a bolo poslancom vopred doručené. Starostka
poslancov informovala s obsahom tohto zúčtovania a poslanci ho zobrali na vedomie.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 8/2012
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Zúčtovanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie preneseného
výkonu štátnej správy v oblasti stavebného poriadku a vyvlastňovacieho konania za rok 2011.
Hlasovanie: prítomných 8 poslancov, 8 za
10. Rozpočet Spoločného obecného úradu na rok 2012
Rozpočet bol vypracovaný písomne a bol poslancom vopred doručený. Starostka uviedla, že
tento rozpočet vychádza z poskytnutého transferu zo štátneho rozpočtu na rok 2012 a dotácie
obce prepočítanej na počet obyvateľov obce. Poslanci zobrali rozpočet na vedomie.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 9/2012
OZ v Jablonici
berie na vedomie
5

Rozpočet Spoločného obecného úradu na rok 2012.
Hlasovanie: prítomných 8 poslancov, 8 za
11. Rôzne
Starostka oboznámila poslancov s výsledkom kontroly, ktorú ešte v minulom roku v auguste
vykonal NKÚ. Kontrola bola zameraná na hospodárenie s finančnými prostriedkami,
dodržiavanie VZN a povinností v oblasti nakladania s odpadmi za roky 2008, 2009 a 2010.
Ku kontrole si NKÚ vyžiadal všetky potrebné doklady: VZN, rozpočty, účtovné doklady.
V októbri bola obci doručená správa o výsledku kontroly. Obec mala prijať opatrenia na
kontrolou zistené nedostatky. Kontrolou bolo zistené, že obec neviedla evidenčný list
odpadov a v kontrolovanom období došlo k poklesu podielu sledovaných druhov
separovaného odpadu k celkovému množstvu odpadov.
Opatrenia, ktoré obec prijala sú nasledovné:
- viesť evidenciu odpadov na evidenčných listoch odpadov,
- nájsť čo najvhodnejší spôsob ako viesť občanov k dôslednejšej separácii odpadov
a zamedziť vytváraniu čiernych skládok ,
- v prípade nerešpektovania zavedeného systému separovania zberu v obci a zistenia pôvodcu
odpadu na čiernej skládke obec pristúpi k sankciám podľa zákona o priestupkoch,
- v spolupráci so ZŠ nájsť spôsob ako motivovať a zapojiť aj žiakov do systému separácie
odpadov,
- snaha obce o zvýšenie podielu separovaného odpadu k celkovému komunálnemu odpadu
prehlbovaním environmentálneho povedomia občanov.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 10/2012
OZ v Jablonici
a/ prerokovalo a zobralo na vedomie Správu o výsledku kontroly na hospodárenie
s finančnými prostriedkami a majetkom v oblasti nakladania s odpadmi vykonanou NKÚ,
b/ zobralo na vedomie prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
c/ zobralo na vedomie Správu o plnení prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov
zistených kontrolou NKÚ SR,
d/ doporučilo starostke obce vykonávať kontrolu prijatých opatrení.
Hlasovanie: prítomných 8 poslancov, 8 za
Poslankyňa Mgr. Vaculová navrhla, či by sa nemohlo založiť občianske združenie, ktoré by
bolo aktívne v tomto smere.
Starostka jej odpovedala, že môže predložiť návrh ako si to predstavuje.
Poslanec Horník navrhol, či by nebolo vhodné vyrobiť kalendár pre občanov s vyznačením
dátumu, kedy zber prebieha a neustále im o tom hovoriť.
Poslanec Ing. Stanek, navrhol vyrobiť letáčiky, ktoré sa môžu občanom dať do domácnosti
a budú na nich vyznačené termíny zberu.
Starostka ďalej v bode rôzne informovala o liste z Technických služieb v Senici, v ktorom
upozorňujú na zmeny v preberaní odpadov v zbernom dvore od našich občanov. Do konca
roku 2011 bolo preberanie odpadov (nebezpečný odpad, objemný odpad, pneumatiky,
bioodpad, stavebné suť) od občanov obce, ktorý odpad dopravili do zberného dvora v Senici
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na vlastné náklady zdarma. Obec uhrádzala iba náklady spojené s likvidáciou nebezpečných
odpadov, ktoré boli vyzberané prostredníctvom mobilného kontajnera v obci. Na základe
narastajúcich cien od zneškodňovateľov odpadov pristupujú TS Senica od 1. 1. 2012 na
prebratie odpadov v zbernom dvore za úplatu. Úhrada za odovzdaný odpad môže byť
vykonaná obcou za podmienky jej súhlasu alebo si to občan uhradí sám v hotovosti priamo pri
odovzdávaní odpadu. Prílohou listu bol aj cenník s vyznačením skupiny odpadov, za ktoré sa
bude platiť v závislosti od kg.
Obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že by bolo najlepšie ponechať doterajší systém preberania
odpadov. Obec bude pravidelne počas roka objednávať kontajnery tak ako doteraz a občania
nemusia voziť odpad do zberného dvora do Senice.
V bode rôzne sa ďalej prejednávalo zakúpenie plošiny pre Obecný podnik Jablonica. Pani
Kolesíková oznámila, že by bola možnosť zakúpiť plošinu v hodnote 3 000,00 € s DPH, rok
výroby 1987. Oprava plošiny, ktorú teraz Obecný podnik vlastní by predbežne stála 5 000,00
€ s DPH. Plošina je poistená, ale poistná suma by bola vyplatená až po ukončení súdneho
konania. Bolo doporučené pred zakúpením plošiny vykonať jej obhliadku, zistiť v akom je
stave a až potom pristúpiť ku kúpe.
Obecné zastupiteľstvo schválilo zakúpenie plošiny a poskytnutie dotácie na jej zakúpenie.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 11/2012
s ch v a ľ u j e
a/ poskytnutie dotácie vo výške 3 000,-- € v zmysle ustanovenia § 7 ods. 2 zák. č. 583/2004
Obecnému podniku Jablonica, s. r. o.
b/ dotácia bude účelovo použitá na nákup plošiny AVIA MP 13.
Hlasovanie: prítomných 8 poslancov, 8 za
Starostka obce tiež informovala poslancov, obecného zastupiteľstva s kritériami prijímania
detí do materskej školy pre školský rok 2012/2013.
12. Diskusia
Poslanca Škápika zaujímalo, čo bude s výrezom stromov pri kaštieli?
Starostka už dvakrát oslovila spoločnosť, ktorá kaštieľ vlastní, aby urobili výrez náletovín
v okolí kaštieľa. Ponúkla im aj služby Obecného podniku. Odpovedali, že si vyrúb uskutočnia
sami.
Poslanec Mgr. Čerešník sa spýtal, či by nebolo možné vyšrafovať parkovisko pred
Záhoranom.
Starostka odpovedala, že je to súkromný pozemok. Môže skúsiť osloviť p. Poláka alebo
Slovenskú správu ciest.
Poslanec Škápik – Čo s jamami na Svätojánskej ulici?
Starostka odpovedala, že už bola s firmou dohodnutá úprava týchto jám, ale nakoľko napadol
sneh a boli silné mrazy nebolo možné úpravu uskutočniť. V čo najbližšom možnom termíne
bude úprava vykonaná.
RNDr. Hamerlíková chcela vedieť podľa akého kľúča sa prideľovali dotácie organizáciám?
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Starostka odpovedala, že dotácie nie sú nárokovateľné. Obec vypracuje pravidlá na základe,
ktorých sa rozhodne o tom komu sa budú poskytovať dotácie, na aké účely, do akého termínu
sa budú podávať žiadosti a tiež dokedy bude vo veci rozhodnuté a kto bude rozhodovať.
Všetko bude včas zverejnené. RNDr. Hamerlíková – či by sa mohlo zverejniť VZN
o dotáciách?
Starostka odpovedala, že toto VZN je zverejnené na webovej stránke obce.
RNDr. Hamerlíková – či by sa mohlo zverejniť alebo iným spôsobom nahliadnuť na
vyúčtovanie iných organizácií alebo čo organizácie žiadali.
Kontrolórka obce odpovedala, že podľa zmluvy má len ona nárok nahliadať do týchto
materiálov.
Pán Krutý – V akom stave je kuchyňa v materskej škole, ktorá bola vybudovaná pre 120 detí?
Starostka odpovedala, že kuchyňa už nie je dlhé roky v prevádzke. Zariadenie, ktoré tam bolo
sa premiestnilo do kuchyne v základnej škole a niektoré zostalo v kuchyni MŠ a nepoužiteľné
bolo vyradené. Pokiaľ by sa tam mala obnoviť prevádzka musela by byť vybavená úplne
novým zariadením a pre 60 detí, ktoré v škôlke máme je to neekonomické riešenie.
Pán Krutý – Komu patrí prevádzka? Počúva, že prevádzka patrí obci, ale kdesi v novinách
čítal, že súkromná firma dávala dole ozdoby a prišlo k nehode.
Starostka odpovedala, že to je mylná informácia.
Pán Krutý – Má Obecný podnik prepravný poriadok? Uviedol, že ak Obecný podnik nemá
prepravný poriadok a prepravu budú robiť môže sa stať, že budú mať problémy.
Pán Krutý – Komu patrí budova pivovaru, na čo slúži a komu patrí priestranstvo a na čo je
využívané?
Starostka odpovedala, že budova pivovaru je vo vlastníctve štátu a v prenájme ju majú
chovatelia, ktorí majú uzatvorenú zmluvu s prenajímateľom SR – v zastúpení Obvodným
úradom Trnava. Využívajú ju na výstavy a teda nemajú ju vo svojom vlastníctve. Priľahlý
oplotený pozemok je obecný.
Pán Krutý – A na aký účel je tento pozemok využívaný?
Starostka odpovedala, že obcou nie je využívaný, využívajú ho chovatelia.
Pán Krutý navrhol, či by sa tam nemohol zriadiť zberný dvor.
Starostka odpovedala, že obec má podaný projekt na zberný dvor a ak bude projekt schválený
bude zberný dvor na „Pláňave“.
Pán Krutý – Hovorilo sa tu akým spôsobom by bolo dobré učiť ľudí, aby separovali odpad
a myslí si, že prevencia ani školenia nepomáhajú. Televízory aj plastové fľaše sú vyvezené na
ceste ku Kurtom. Treba si všímať tieto veci.
Pán Krutý – Hlásenie v miestnom rozhlase je nepostačujúce. Aj keď sa hlásil oznam týkajúci
sa Návrhu zmien a doplnkov územného plánu obce bol takýto dôležitý oznam zaradený medzi
ostatnými oznamami.
Pán Krutý – Aké poslanie má p. Harasníková? Prečo komentuje návrhy k územnému plánu
obce a či kontroluje kto a aké návrhy dáva?
Starostka odpovedala, že okrem inej agendy, ktorú má v náplni práce vedie evidenciu došlej
a odoslanej pošty.

8

Uznesenia prijaté na 9. riadnom zasadnutí OZ obce Jablonica
OZ Jablonica na svojom 9. riadnom zasadnutí konanom dňa 28. 2. 2012 prijíma:
Uznesenie č. 1/2012
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Uznesenia prijaté na 8. zasadnutí OZ konanom dňa 12. 12. 2011.
Uznesenie č. 2/2012
OZ v Jablonici
berie na vedomie
a/ Vyhodnotenie plnenia rozpočtu príjmov a výdavkov obce Jablonica k 31. 12. 2011.
b/ Stanovisko kontrolórky obce k plneniu rozpočtu.
Uznesenie č. 3/2012
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
I. úpravu rozpočtu príjmov a výdavkov obce Jablonica v roku 2012.
Uznesenie č. 4/2012
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
Správu o činnosti kontrolórky obce za II. polrok 2011.
Uznesenie č. 5/2012
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Čerpanie dotácií z rozpočtu obce za rok 2011.
Uznesenie č. 6/2012
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Správu o dosiahnutí výchovno-vyučovacích výsledkoch za I. polrok šk. r. 2011/2012.
Uznesenie č. 7/2012
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Správu o činnosti Spoločného obecného úradu v Senici v oblasti preneseného výkonu štátnej
správy na úseku stavebného poriadku za rok 2011.
Uznesenie č. 8/2012
OZ v Jablonici
berie na vedomie
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Zúčtovanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie preneseného
výkonu štátnej správy v oblasti stavebného poriadku a vyvlastňovacieho konania za rok 2011.
Uznesenie č. 9/2012
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Rozpočet Spoločného obecného úradu na rok 2012.
Uznesenie č. 10/2012
OZ v Jablonici
a/ prerokovalo a zobralo na vedomie Správu o výsledku kontroly na hospodárenie
s finančnými prostriedkami a majetkom v oblasti nakladania s odpadmi vykonanou NKÚ,
b/ zobralo na vedomie prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
c/ zobralo na vedomie Správu o plnení prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov
zistených kontrolou NKÚ SR,
d/ doporučilo starostke obce vykonávať kontrolu prijatých opatrení.
Uznesenie č. 11/2012
s ch v a ľ u j e
a/ poskytnutie dotácie vo výške 3 000,-- € v zmysle ustanovenia § 7 ods. 2 zák. č. 583/2004
Obecnému podniku Jablonica, s. r. o.
b/ dotácia bude účelovo použitá na nákup plošiny AVIA MP 13.
13. 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

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

Ing. Jozef Vulgan

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