Zápisnica
napísaná na 11. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Jablonici, konanom dňa
24. júla 2012 o 17,00 h v zasadacej miestnosti obecného úradu
Prítomní:
Alena Hazuchová – starostka obce
Marta Hazuchová – kontrolórka obce
Anna Kováčová – účtovníčka 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, Mgr. Jana Vaculová
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. Čerpanie rozpočtu príjmov a výdavkov obce Jablonica k 30. 06. 2012
4. Druhá zmena rozpočtu príjmov a výdavkov v roku 2012
5. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31. 12. 2011
6. Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky k 31. 12. 2011
7. Dodatok správy audítora o overení súladu „Výročnej správy s účtovnou závierkou“
8. Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na II. polrok 2012
9. Správa o činnosti kontrolóra obce za I. polrok 2012
10. Správa o dosiahnutých výchovno-vyučovacích výsledkoch za 2. polrok šk. r. 2011/2012
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Uznesenia prijaté na 10. riadnom zasadnutí OZ
14. Záver
Hlasovanie o programe: prítomných 6 poslancov, 6 za
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Mgr. Eva Kosová a Ing. Jaroslav Stanek.
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2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
Výpis uznesení z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 22. 05. 2012 obdržali
všetci poslanci. Kontrolu plnenia uznesení vykonala starostka obce. Uznesenia č. 20 a 21 sú
v plnení a všetky ostatné uznesenia boli splnené.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 23/2012
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Uznesenia prijaté na 10. zasadnutí OZ konanom dňa 22. 05. 2012.
Hlasovanie: prítomných 6 poslancov, 6 za
3. Čerpanie rozpočtu príjmov a výdavkov obce Jablonica k 30. 06. 2012
Rekapitulácia plnenia rozpočtu príjmov a výdavkov k 30. 6. 2012 bola vypracovaná písomne
a obdržali ju všetci poslanci. Obecné zastupiteľstvo zobralo predložené čerpanie príjmov
a výdavkov k 30. 06. 2012 bez pripomienok.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 24/2012
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Čerpanie rozpočtu príjmov a výdavkov obce Jablonica k 30. 06. 2012.
Hlasovanie: prítomných 6 poslancov, 6 za
4. Druhá zmena rozpočtu príjmov a výdavkov v roku 2012
Druhú zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov vypracovala účtovníčka p. Kováčová. Zmena
rozpočtu bola vypracovaná písomne a odbržali ju všetci poslanci.
Poslanec Škápik sa spýtal z akého dôvodu sa navýšil rozpočet v položke Predškolská
výchova. Starostka odpovedala, že v školskom roku 2011/2012 boli prijaté z úradu práce dve
absolventky ako asistentky učiteľa, z dôvodu, že sa vytvorila ešte jedna trieda. Tieto boli pol
roka platené z úradu práce a štyri mesiace z rozpočtu obce. V školskom roku 2012/2013 bude
v materskej škole šesť učiteliek vrátane riaditeľky a budú platené z rozpočtu obce.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 25/2012
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
2. zmenu rozpočtu v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu:
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Rozpočet na rok
2012 po 1. zmene v €

Návrh na 2. zmenu
rozpočtu na rok 2012 v €

2. zmena rozpočtu na rok
2012 v €

Bežné príjmy

996 060

+ 1 433

997 493

Kapitálové príjmy

148 435

+ 9 130

157 565

Finančné operácie
príjmové

55 000

+ 57 212

112 212

1 199 495

+ 67 775

1 267 270

Rozpočet na rok
2012 po 1. zmene v €

Návrh na 2. zmenu
rozpočtu na rok 2012 v €

2. zmena rozpočtu na rok
2012 v €

534 815

+ 28 433

563 248

294 848

+ 6 312

301 160

8 500

0

8 500

838 163

+ 34 745

872 908

FP pre ZŠ – PK

298 612

0

298 612

FP pre ŠKKD na
OK

12 000

0

12 000

FP pre ŠKJ na OK

34 000

0

34 000

1 182 775

+ 34 745

1 217 520

Príjmy spolu

Bežné výdavky:
obec
Kapitálové
výdavky
Finančné operácie
výdavkové
Výdavky spolu:
obec

Výdavky Obec +
škola spolu

Hlasovanie: prítomných 6 poslancov, 6 za
5. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31. 12. 2011
Správa bola poslancom doručená a poslanci ju zobrali na vedomie.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 26/2012
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2011.
Hlasovanie: prítomných 6 poslancov, 6 za
6.Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky k 31. 12. 2011
Správa bola poslancom doručená a poslanci ju zobrali na vedomie.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 27/2012
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej
k 31. 12. 2011.
Hlasovanie: prítomných 6 poslancov, 6 za
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7. Dodatok správy audítora o overení súladu „Výročnej správy s účtovnou závierkou“
Správa bola poslancom doručená a poslanci ju zobrali na vedomie.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 28/2012
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Dodatok správy audítora o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou.
Hlasovanie: prítomných 6 poslancov, 6 za
8. Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na II. polrok 2012
Plán práce predložila kontrolórka obce p. Marta Hazuchová. Starostka vyzvala poslancov či
chcú plán práce kontrolórky doplniť. Keďže nikto nemal návrh na doplnenie, poslanci plán
práce hlavného kontrolóra schválili.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 29/2012
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na II. polrok 2012.
Hlasovanie: prítomných 6 poslancov, 6 za
9. Správa o činnosti kontrolóra obce za I. polrok 2012
Správu o činnosti kontrolóra obce za I. polrok 2012 predložila kontrolórka obce p. Marta
Hazuchová. Správa bola vypracovaná písomne, obdržali ju všetci poslanci. Kontrolórka obce
vo svojej správe informovala, že bola listom starostky poverená výkonom kontroly v TJ
Tatran Jablonica, na základe podnetu člena komisie kultúry, mládeže, športu a vzdelávania.
V správe ďalej informovala o kontrole plnenia uznesení v II. polroku 2011, úhradách
nájomného, mimoriadnych pohľadávkach občanov, čerpaní prostriedkov na opatrovateľskú
službu, obecnej knižnici, poplatkoch od rodičov, platení dane z nehnuteľnosti a miestnych
poplatkov, čerpaní pridelených dotácií z rozpočtu obce, zúčtovaní daňových dokladov.
Taktiež vykonala kontrolu hospodárenia a miezd v základnej škole, na obecnom úrade
a kontrolu v obecnom podniku.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 30/2012
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
Správu o činnosti kontrolóra obce za I. polrok 2012.
Hlasovanie: prítomných 6 poslancov, 6 za
10.Správa o dosiahnutých výchovno-vyučovacích výsledkoch za 2.polrok šk.r. 2011/2012
Správu vypracovala riaditeľka základnej školy Mgr. Magdalena Tomková. Správa bola
vypracovaná písomne, odbržali ju všetci poslanci. Bolo skonštatované, že žiaci zameškali za
školský rok 2011/2012 celkom 19 065 h, čo predstavuje na 1 žiaka cca 105 h. Počet žiakov
v školskom roku 2012/2013 mierne narastie oproti roku 2011/2012.
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Bolo prijaté
Uznesenie č. 31/2012
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Správu o dosiahnutých výchovno-vyučovacích výsledkoch za 2. polrok školského roku
2011/2012.
Hlasovanie: prítomných 6 poslancov, 6 za
11. Rôzne
Na 10. riadnom zasadnutí OZ bol uznesením č. 18/2012 schválený zámer odpredať pozemok
parc. č. 3146 vo výmere 9 726 m2 evidovaný ako orná pôda podľa zák. č. 138/91 Zb. v znení
neskorších predpisov § 9 ods. 1 písm. c) priamym predajom. Tento zámer bol zverejnený na
stránke obce po dobu 15 dní. Do termínu podania ponúk, t. j. do 23. 07. 2012 do 12:00 h bola
doručená na OcÚ jedna ponuka uchádzača Miroslava Bachnu, bytom Jablonica č. 883.
Komisia v zložení Mgr. Kosová, Ing. Stanek, Ing. Vulgan, p. Hazucha a p. Kováčová otvorila
obálku. Ponuková cena uchádzača predstavuje čiastku 4 500,-- €, ktorá je vyššia ako cena
určená znaleckým posudkom (4 400,-- €).
Obecné zastupiteľstvo ponukovú cenu prijalo a schválilo odpredaj.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 32/2012
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
a) prevod vlastníctva nehnuteľnosti v k. ú. Jablonica pozemok reg. „E“ parc. č. 3146, druh
pozemku orná pôda vo výmere 9726 m2 v súlade s uznesením OZ č. 18/2012 priamym
odpredajom podľa § 9a ods. 1 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
záujemcovi Miroslavovi Bachnovi, Jablonica č. 883, ktorý ponúkol cenu 4 500,-- €.
b) zároveň poveruje starostku obce podpísaním kúpno-predajnej zmluvy.
Hlasovanie: prítomných 6 poslancov, 6 za
Na obecný úrad bola doručená žiadosť Jany Bandovej, bytom Jablonica č. 451, ktorá žiada
o odkúpenie časti pozemku, parc. č. 397/27 evidovaného v registri „E“ ako zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 44 833 m2 na LV č. 1226, ktorej vlastníkom je obec. Po zameraní
skutočného stavu domu aj pozemku geometrickým plánom č. 84/2012 zistili, že časť
pozemku vo výmere 62 m2, ktorý kúpil od predchádzajúceho majiteľa nie je vysporiadaná
a patrí obci. Podľa geometrického plánu sa jedná o diel 1 vo výmere 10 m2, ktorý sa
pričleňuje k parc. č. 397/61 a diel 2 vo výmere 52 m2, ktorý sa pričleňuje k parc. č. 397/175.
Poslanci OZ odpredaj schválili za cenu 5,-- €/m2.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 33/2012
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
a) odpredaj časti pozemku reg. „E“, parc. č. 397/27, druh pozemku – zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 44 833 m2 v k. ú. Jablonica, z ktorej sa odčleňuje podľa geometrického
plánu č. 84/2012 diel 1 vo výmere 10 m2, ktorý sa pričleňuje k parc. č. 397/61 a diel 2 vo
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výmere 52 m2, ktorý sa pričleňuje k parc. č. 397/175 žiadateľke Jane Bandovej, bytom
Jablonica č. 451 za cenu 5 €/m2.
b) prevod vlastníctva nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov § 9 a ods. 8 písm. b) ako pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa
vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so
stavbou.
c) zároveň poveruje starostku obce podpísaním kúpno-predajnej zmluvy.
Hlasovanie: prítomných 6 poslancov, 6 za
Na obecný úrad bola doručená žiadosť Jany Bandovej, bytom Budovateľská 407/7 Brezová
pod Bradlom, ktorá žiada o vyjadrenie k zmene účelu užívania rodinného domu č. súp. 99 na
ulici Ľ. Štúra, Jablonica na reštauráciu. Poslanci OZ schválili zmenu účelu užívania stavby
nakoľko je v súlade z ÚPN obce Jablonica.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 34/2012
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
zmenu účelu užívania rodinného domu č. súp. 99 na reštauráciu, žiadateľke Jane Bandovej,
bytom Budovateľská 407/7 Brezová pod Bradlom.
Hlasovanie: prítomných 6 poslancov, 6 za
Účtovníčka p. Kováčová informovala, že dňom 31. 8. 2012 sa končí nájomcom bytov nad
zdravotným strediskom 3-ročná nájomná zmluva a jednému nájomcovi k 6. 10. 2012. Na
základe toho bolo nájomcom písomné oznámené, že pokiaľ budú spĺňať podmienky, ktoré
vyplývajú z Výnosu MVaRR SR z 15. 7. 2008, č. V-1/2008 majú možnosť o opakovaný
nájom na ďalšie 3 roky. Všetci nájomníci podmienky splnili a jeden z nájomcov 2-izbového
bytu nájom ukončil k 31. 7. 2012. Podľa poradovníka uchádzačov o nájomné byty, ktorý bol
schválený OZ dňa 5. 10. 2009, uznesením č. 53/2009 bolo písomné oznámené uchádzačom,
že sú evidovaní v poradovníku a môžu požiadať o pridelenie voľného nájomného bytu.
Na obecný úrad boli doručené tri žiadosti o pridelenie nájomného bytu. Nakoľko jedna zo
žiadostí nespĺňala požadované kritéria, nebola zaradená do poradovníka.
Starostka informovala, že na komisii konanej 23. 07. 2012 sa riešila otázka obsadenia
2- izbového nájomného bytu. Žiadatelia, ktorý splnili podmienky určené výnosom boli dvaja.
Komisia predložila návrh poradovníka a odporučila ho poslancom na schválenie:
1. Adriana Čmaradová, bytom Jablonica č. 572
2. Marek Čmarada, bytom Jablonica č. 399.
Obecné zastupiteľstvo s týmto návrhom súhlasilo.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 35/2012
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
poradovník uchádzačov o pridelenie dvojizbového nájomného bytu č. 2, tak ako bol
predložený komisiou.
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1. Adriana Čmaradová, bytom Jablonica č. 572
2. Marek Čmarada, bytom Jablonica č. 399.
Hlasovanie: prítomných 6 poslancov, 6 za
Na základe podanej informácie konateľkou spoločnosti Obecný podnik Jablonica, s. r. o.
o potrebe opravy kontajnerového nosiča a vyčíslenia nákladov na jeho opravu poslanci
obecného zastupiteľstva schválili príspevok Obecnému podniku Jablonica, s. r. o. vo výške
3 000,--€. Pani Kolesíkovej bola navrhnutá odmena vo výške 1 000,--€ za výkon jej práce vo
funkcii konateľky. Poslanci návrh schválili.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 36/2012
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
príspevok Obecnému podniku Jablonica, s. r. o. vo výške 3 000,--€ na opravu kontajnerového
nosiča a 1 000,--€ odmenu konateľke spoločnosti.
Hlasovanie: prítomných 6 poslancov, 6 za
Starostka ďalej informovala o žiadosti nájomcu Igora Horníka, ktorý požiadal o predĺženie
doby nájmu na ďalších desať rokov za rovnakých podmienok. Obecné
zastupiteľstvo predĺženie nájmu schválilo.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 37/2012
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
uzatvorenie Dodatku č. 2 k Nájomnej zmluve č. 2/2004 s nájomcom Igorom Horníkom,
bytom Jablonica č. 739, ktorému sa predĺži nájom nebytových priestorov na dobu ďalších 10
rokov.
Starostka taktiež informovala o prenájme nebytových priestorov v zdravotnom stredisku firme
QBAC. s. r. o., ktorej konateľom je Ján Nosko za rovnakých podmienok ako majú ostatní
nájomníci.
12. Diskusia
V diskusii vystúpil poslanec Škápik, ktorý sa vyjadril, že je potrebné opraviť chodník na ulici
Červenej armáde od č. súp. 247 po č. súp. 250 a vysypať krajnice pri Obecnom podniku a na
križovatke.
Poslanec Ing. Búran mal pripomienku k parkovaniu áut. Nesúhlasí s tým, aby občania
parkovali na zelených plochách a verejných priestranstvách pred domami.
Poslanec Škápik mal taktiež pripomienku k parkovaniu pri parku na zelenej ploche.
Poslanec Ing. Búran taktiež dodáva, aby sa zabránilo parkovaniu áut na chodníku, ako je tomu
na ulici Červenej armády oproti detskému ihrisku. Chodník má slúžiť chodcom.
Poslanec Škápik navrhol, či by sa nemohla táto cesta riešiť jednosmerkou.
Starostka odpovedala, že uvedené bude potrebné riešiť vo VZN obce.
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13. Uznesenia prijaté na 11. riadnom zasadnutí OZ obce Jablonica
OZ Jablonica na svojom 11. riadnom zasadnutí konanom dňa 24. 07. 2012 prijíma:
Uznesenie č. 23/2012
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Uznesenia prijaté na 10. zasadnutí OZ konanom dňa 22. 05. 2012.
Uznesenie č. 24/2012
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Čerpanie rozpočtu príjmov a výdavkov obce Jablonica k 30. 06. 2012.
Uznesenie č. 25/2012
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
2. zmenu rozpočtu v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu:
Rozpočet na rok
2012 po 1. zmene v €

Návrh na 2. zmenu
rozpočtu na rok 2012 v €

2. zmena rozpočtu na rok
2012 v €

Bežné príjmy

996 060

+ 1 433

997 493

Kapitálové príjmy

148 435

+ 9 130

157 565

Finančné operácie
príjmové

55 000

+ 57 212

112 212

1 199 495

+ 67 775

1 267 270

Rozpočet na rok
2012 po 1. zmene v €

Návrh na 2. zmenu
rozpočtu na rok 2012 v €

2. zmena rozpočtu na rok
2012 v €

534 815

+ 28 433

563 248

294 848

+ 6 312

301 160

8 500

0

8 500

838 163

+ 34 745

872 908

FP pre ZŠ – PK

298 612

0

298 612

FP pre ŠKKD na
OK

12 000

0

12 000

FP pre ŠKJ na OK

34 000

0

34 000

1 182 775

+ 34 745

1 217 520

Príjmy spolu

Bežné výdavky:
obec
Kapitálové
výdavky
Finančné operácie
výdavkové
Výdavky spolu:
obec

Výdavky Obec +
škola spolu
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Uznesenie č. 26/2012
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2011.
Uznesenie č. 27/2012
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej
k 31. 12. 2011.
Uznesenie č. 28/2012
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Dodatok správy audítora o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou.
Uznesenie č. 29/2012
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na II. polrok 2012.
Uznesenie č. 30/2012
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
Správu o činnosti kontrolóra obce za I. polrok 2012.
Uznesenie č. 31/2012
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Správu o dosiahnutých výchovno-vyučovacích výsledkoch za 2. polrok školského roku
2011/2012.
Uznesenie č. 32/2012
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
a) prevod vlastníctva nehnuteľnosti v k. ú. Jablonicu pozemok reg. „E“ parc. č. 3146, druh
pozemku orná pôda vo výmere 9726 m2 v súlade s uznesením OZ č. 18/2012 priamym
odpredajom podľa § 9a ods. 1 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
záujemcovi Miroslavovi Bachnovi, Jablonica č. 883, ktorý ponúkol cenu 4 500,-- €.
b) zároveň poveruje starostku obce podpísaním kúpno-predajnej zmluvy.
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Uznesenie č. 33/2012
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
a) odpredaj časti pozemku reg. „E“, parc. č. 397/27, druh pozemku – zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 44 833 m2 v k. ú. Jablonica, z ktorej sa odčleňuje podľa geometrického
plánu č. 84/2012 diel 1 vo výmere 10 m2, ktorý sa pričleňuje k parc. č. 397/61 a diel 2 vo
výmere 52 m2, ktorý sa pričleňuje k parc. č. 397/175 žiadateľke Jane Bandovej, bytom
Jablonica č. 451 za cenu 5 €/m2.
b) prevod vlastníctva nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov § 9 a ods. 8 písm. b) ako pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa
vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so
stavbou.
c) zároveň poveruje starostku obce podpísaním kúpno-predajnej zmluvy.
Uznesenie č. 34/2012
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
zmenu účelu užívania rodinného domu č. súp. 99 na reštauráciu, žiadateľke Jane Bandovej,
bytom Budovateľská 407/7 Brezová pod Bradlom.
Uznesenie č. 35/2012
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
poradovník uchádzačov o pridelenie dvojizbového nájomného bytu č. 2 tak ako bol
predložený komisiou.
1. Adriana Čmaradová, bytom Jablonica č. 572
2. Marek Čmarada, bytom Jablonica č. 399.
Uznesenie č. 36/2012
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
príspevok Obecnému podniku Jablonica, s. r. o. vo výške 3 000,--€ na opravu kontajnerového
nosiča a 1 000,--€ odmenu konateľke spoločnosti.
Uznesenie č. 37/2012
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
uzatvorenie Dodatku č. 2 k Nájomnej zmluve č. 2/2004 s nájomcom Igorom Horníkom,
bytom Jablonica č. 739, ktorému sa predĺži nájom nebytových priestorov na dobu ďalších 10
rokov.

10

14. 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. Eva Kosová

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

Ing. Jaroslav Stanek

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