Zápisnica
napísaná na 20. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Jablonici, konanom dňa
12. mája 2014 o 17:30 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, Mgr. Eva Kosová, Ing. Jaroslav
Stanek, Marek Škápik, Mgr. Jana Vaculová, Ing. Jozef Vulgan
Neprítomný: Igor Horník
Prizvaní:
Anna Kováčová – účtovníčka obce, Anna Kolesíková – konateľka Obecného podniku
Jablonica, s. r. o.
Ostatní prítomní:
Jozef Krutý
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. Plnenie príjmov a výdavkov obce Jablonica k 31. 12. 2013
4. Záverečný účet obce Jablonica
5. Stanovisko kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Jablonica za rok 2013
6. Správa ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku dokladovej inventarizácie majetku,
pohľadávok a záväzkov k 31. 12. 2013
7. Čerpanie dotácií z rozpočtu obce Jablonica v roku 2013
8. Plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce na II. polrok 2014
9. Správa o hospodárení Obecného podniku Jablonica, s. r. o. za obdobie od 01.01.2013 do
31.12.2013
10. Správa o dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkoch za III. štvrťrok školského
roka 2013/2014
11. Návrh Štatútu Obecnej knižnice v Jablonici
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Uznesenia
15. Záver
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Hlasovanie o programe: prítomných 8, za 8, proti 0, zdržali sa 0, počet poslancov 9
b) Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Ing. Jaromil Búran a Ing. Jozef Vulgan.
2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
Výpis uznesení z 19. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 13. 03. 2014
obdržali všetci poslanci. Kontrolu plnenia uznesení vykonala starostka obce. Všetky
uznesenia boli splnené.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 107/2014
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Uznesenia prijaté na 19. zasadnutí OZ konanom dňa 13. 03. 2014.
Hlasovanie: prítomných 8, za 8, proti 0, zdržali sa 0, počet poslancov 9
3. Plnenie príjmov a výdavkov obce Jablonica k 31. 12. 2012
Materiál spracovala a predložila účtovníčka pani Kováčová. Plnenie príjmov a výdavkov bolo
vypracované písomne a poslancom vopred doručené. Keďže nikto z prítomných nemal
pripomienky ani otázky plnenie príjmov a výdavkov bolo zobrané na vedomie.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 108/2014
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Plnenie príjmov a výdavkov obce Jablonica k 31. 12. 2013.
Hlasovanie: prítomných 8, za 8, proti 0, zdržali sa 0, počet poslancov 9
4. Záverečný účet obce Jablonica
Na základe plnenia rozpočtu bol spracovaný Záverečný účet obce. Bol vypracovaný písomne
a poslancom vopred doručený. Záverečný účet obce podrobne opisuje plnenie príjmov
a výdavkov. Obsahuje aj vyčíslené použitie prebytku hospodárenia za rok 2013.
V záverečnom účte je ďalej rozpísaná tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho
fondu. Súčasťou sú aj informácie o bilancii aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu,
finančnom usporiadaní vzťahov a prehľad o stave finančných účtov. Poslanci k predloženému
materiálu nemali žiadne pripomienky.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 109/2014
OZ v Jablonici
a/ b e r i e n a v e d o m i e
rozbor rozpočtového hospodárenia obce za rok 2013. V zmysle zákona č. 583/2004 Zb.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, § 16, odst. 8, Obecné zastupiteľstvo
v Jablonici prerokovalo záverečný účet obce za rok 2013 a celoročné hospodárenie
a/ s ch v a ľ u j e b e z v ý h r a d,
b/ s ch v a ľ u je
Záverečný účet obce za rok 2013 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Hlasovanie: prítomných 8, za 8, proti 0, zdržali sa 0, počet poslancov 9
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Bolo prijaté
Uznesenie č. 110/2014
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
Vysporiadanie schodku rozpočtového hospodárenia vo výške 143 395,02 €, zisteného
podľa § 10 odst. 3 písm. a) a b) zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., z finančných operácií.
Zostatok finančných operácií vo výške 205 837,37 € schvaľuje použiť na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 143 395,02 €
a zostatkovú sumu vo výške 62 442,35 € zúčtovať do výsledku hospodárenia.
- z uvedeného zostatku sa vylučujú nevyčerpané prostriedky zo ŠR poskytnuté
v roku 2013, účelovo určené na dopravné v sume 109,78 €.
Na základe uvedených skutočností obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e zúčtovať výsledok
hospodárenia vo výške 62 332,57 € na tvorbu rezervného fondu.
Hlasovanie: prítomných 8, za 8, proti 0, zdržali sa 0, počet poslancov 9
Bolo prijaté
Uznesenie č. 111/2014
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
Použitie výsledku hospodárenia za rok 2013 vo výške 62 332,57 €, zisteného podľa ustan.
§ 10 odst. 3 písm. a), b) Z. č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení neskorších predpisov, ktoré bude zúčtované do rezervného fondu, na financovanie
kapitálových výdavkov v roku 2014 vo výške 62 332,57 €.
Hlasovanie: prítomných 8, za 8, proti 0, zdržali sa 0, počet poslancov 9
5. Stanovisko kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Jablonica za rok 2013
V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy predložila
kontrolórka obce svoje stanovisko k Záverečnému účtu obce za rok 2013. Stanovisko je
vypracované písomne a poslancom bolo vopred doručené. Kontrolórka na základe
predloženého stanoviska uviedla, že v priebehu roka bol pôvodný rozpočet upravovaný
päťkrát a dvakrát nastala zmena aj v rozpočte ZŠ. Záverečný účet obce bol zverejnený
spôsobom v mieste obvyklým, kde ho mali občania k dispozícii. Po komentári kontrolórka
odporučila obecnému zastupiteľstvu schváliť celoročné hospodárenie obce Jablonica za rok
2013 bez výhrad.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 112/2014
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Správu hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce Jablonica za rok 2013.
Hlasovanie: prítomných 8, za 8, proti 0, zdržali sa 0, počet poslancov 9
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6. Správa ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku dokladovej inventarizácie
majetku, pohľadávok a záväzkov k 31. 12. 2013
Správu vypracovala účtovníčka obce. Bola vypracovaná písomne a poslancom vopred
doručená. Nikto z prítomných nemal pripomienky a správa bola schválená, tak ako bola
predložená.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 113/2014
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
Inventarizačnú správu Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku dokladovej
inventarizácie majetku, pohľadávok a záväzkov k 31. 12. 2013.
Hlasovanie: prítomných 8, za 8, proti 0, zdržali sa 0, počet poslancov 9
7. Čerpanie dotácií z rozpočtu obce Jablonica v roku 2013
Správu o kontrole čerpania dotácií vypracovala kontrolórka obce. Bola vypracovaná písomne
a poslancom vopred doručená. Zhrnula, že na základe doručených žiadostí o dotáciu pre rok
2013 schválilo obecné zastupiteľstvo dotácie vo výške 3 000,00 €. Kontrolu čerpania dotácií
vykonala v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 3/2012 (ďalej len „VZN“). Vo
svojom komentári podrobne informovala o čerpaní dotácií jednotlivých organizácií
a združení. Dodala, že obec okrem Zmlúv o čerpaní dotácií v zmysle VZN č. 3/2012
uzatvorila aj Darovaciu zmluvu podľa § 628 Občianskeho zákonníka s obdarovaným
„GRAND PRIX Záhorie“ na poskytnutie peňažného daru.
Mgr. Vaculová sa spýtala čo zahŕňajú výdavky na zimnú prípravu u TJ Tatran Jablonica.
Kontrolórka obce odpovedala, že sú to výdavky za prenájom sály a na cestovné do Dubňan.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 114/2014
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Správu o čerpaní dotácií z rozpočtu obce Jablonica v roku 2013.
Hlasovanie: prítomných 8, za 8, proti 0, zdržali sa 0, počet poslancov 9
8. Plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce na II. polrok 2014
Plán kontrolnej činnosti predložila kontrolórka obce p. Marta Hazuchová. Starostka obce
vyzvala poslancov, či chcú plán kontrolórky doplniť. Keďže nikto nemal návrh na doplnenie,
obecné zastupiteľstvo schválilo plán kontrolnej činnosti, tak ako bol predložený.
Uznesenie č. 115/2014
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2014.
Hlasovanie: prítomných 8, za 8, proti 0, zdržali sa 0, počet poslancov 9
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9. Správa o hospodárení Obecného podniku Jablonica, s. r. o. za obdobie od 01.01.2013
do 31.12.2013
Správa bola vypracovaná písomne a poslancom vopred doručená. Starostka informovala, že
správa bola prerokovaná a schválená na valnom zhromaždení spoločnosti.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 116/2014
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Správu o hospodárení Obecného podniku Jablonica, s. r. o. za obdobie od 01. 01. 2013
do 31. 12. 2013.
Hlasovanie: prítomných 8, za 8, proti 0, zdržali sa 0, počet poslancov 9
10. Správa o dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkoch za III. štvrťrok školského
roka 2013/2014
Správu predložila riaditeľka základnej školy, bola vypracovaná písomne a poslancom vopred
doručená. Kontrolórka obce informovala, že bola v základnej škole na kontrole a bola
oboznámená, že v budúcom školskom roku sa plánuje posilnenie hodín slovenského jazyka
a literatúry a matematiky. K správe neboli žiadne pripomienky ani otázky.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 117/2014
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Správu o dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkoch za III. štvrťrok šk. r. 2013/2014.
Hlasovanie: prítomných 8, za 8, proti 0, zdržali sa 0, počet poslancov 9
11. Návrh Štatútu Obecnej knižnice v Jablonici
Návrh štatútu bol vypracovaný písomne a poslancom vopred doručený. Dôvodom predloženia
štatútu je aktualizácia názvu knižnice. V zozname knižníc máme evidovaný ešte pôvodný
názov Miestna ľudová knižnica Jablonica. Nakoľko už používame nový názov Obecná
knižnica v Jablonici, je potrebné obecným zastupiteľstvom schváliť presne určený názov
knižnice štatútom knižnice. Štatút bol poslancami schválený, tak ako bol predložený.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 118/2014
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
Štatút Obecnej knižnice v Jablonici.
Hlasovanie: prítomných 8, za 8, proti 0, zdržali sa 0, počet poslancov 9
12. Rôzne
- Prevod vlastníctva nehnuteľnosti
Starostka obce informovala, že na zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa
14. 3. 2014 bol schválený spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľnosti časti pozemku reg. „C“
parc. č. 381/14, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 715 m2 vedený na LV
č. 1226 v k. ú. Jablonica, ktorý je vyznačený na GP č. 39/2013 ako novovytvorený pozemok
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parc. č. 381/25 vo výmere 282 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria na
nadobúdateľov:
Jozef Gaža a manž. Mária
obaja trvale bytom
Jablonica č. v podiele 1/6
Miriam Ivánková
trvale bytom
Jablonica č. v podiele 3/6
Ján Brkal a manž. Jana
obaja trvale bytom
Jablonica č. v podiele 1/6
Juraj Horkavý a manž. Viera obaja trvale bytom
Jablonica č. v podiele 1/6
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) ako prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Zámer bol
zverejnený spôsobom v mieste obvyklým minimálne na 15 dní. Nakoľko nikto iný neprejavil
o tento pozemok záujem, obecné zastupiteľstvo schválilo prevod pozemku žiadateľom.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 119/2014
Podľa § 9 a) ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
prevod vlastníctva nehnuteľnosti:
časti pozemku reg. “C” parc. č. 381/14, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 715 m2 vedený na LV č. 1226 v k. ú. Jablonica, ktorá je vyznačená na GP č. 39/2013
ako novovytvorený pozemok parc. č. 381/25 vo výmere 282 m2, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria na nadobúdateľov:
Jozef Gaža a manž. Mária
obaja trvale bytom
Jablonica č. v podiele 1/6
Miriam Ivánková
trvale bytom
Jablonica č. v podiele 3/6
Ján Brkal a manž. Jana
obaja trvale bytom
Jablonica č. v podiele 1/6
Juraj Horkavý a manž. Viera obaja trvale bytom
Jablonica č. v podiele 1/6
2
za kúpnu cenu 5 €/m .
Zdôvodnenie:
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok je priľahlý k pozemku parc.
č. 381/11 vo vlastníctve žiadateľov a pre iného záujemca by bol nepoužiteľný. Žiadatelia sa
o pozemok starajú, upravujú ho a využívajú pre svoju potrebu. Majetok je pre obec
prebytočný – nepoužiteľný.
Hlasovanie: prítomných 8, za 8, proti 0, zdržali sa 0, počet poslancov 9
- Návrh na vymenovanie veliteľa DHZ Jablonica
Starostka informovala, že na obecný úrad bol doručený návrh na vymenovanie nového
veliteľa DHZ Jablonica. Terajším veliteľom je p. Ivan Janovec, ktorý musí ukončiť funkciu
veliteľa zboru z dôvodu dosiahnutia max. hranice veku, t. j. 60 rokov. Z tohto dôvodu
navrhujú vymenovať nového veliteľa Petra Vrábela, ktorý má potrebnú odbornú spôsobilosť
a tiež absolvoval základnú odbornú prípravu členov hasičských jednotiek. Ministerstvo vnútra
SR, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Senici schválilo dňa 29. 4. 2014
Petra Vrábela do funkcie veliteľa DHZ Jablonica.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 120/2014
OZ v Jablonici
vymenúva
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Petra Vrábela do funkcie veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru Jablonica v súlade s § 33
ods. 5 zák. č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie: prítomných 8, za 8, proti 0, zdržali sa 0, počet poslancov 9
- Schválenie platu starostke obce na rok 2014
Návrh predložil Ing. Stanek, zástupca starostky. Podľa Z. č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších
predpisov je potrebné prerokovať raz ročne plat starostky obce. Plat starostky obce sa určuje
ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za
predchádzajúci kalendárny rok vyčíslený Štatistickým úradom SR (824 €) a násobku 1,98,
ktorý je určený pre obce od 1 001 do 3 000 obyvateľov, čo predstavuje 1 631,52 €. Obecné
zastupiteľstvo môže tento základný plat zvýšiť o 70 % podľa § 4 ods. 2 citovaného zákona.
Predkladaný návrh predstavuje navýšenie základného platu starostky obce o 60 %, čo
predstavuje 2 610,43 €, t. j. po zaokrúhlení 2 611,00 € .
Bolo prijaté
Uznesenie č. 121/2014
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
Plat starostke obce Alene Hazuchovej na rok 2014 s účinnosťou od 01. 01. 2014 vo výške
2 611,00 €.
Hlasovanie: prítomných 8, za 8, proti 0, zdržali sa 0, počet poslancov 9
- Schválenie platu hlavného kontrolóra obce na rok 2014
Plat hlavného kontrolóra upravuje § 18 c Z. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu 1,54 pre obce od 1 001 do 3 000
obyvateľov. Na základe uvedeného prináleží plat hlavnému kontrolórovi na rok 2014
s účinnosťou od 01. 01. 2014 vo výške: 254 € (824 € x koeficient 1,54 x úväzok 0,2).
Bolo prijaté
Uznesenie č. 122/2014
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
Plat hlavného kontrolóra obce na rok 2014 s účinnosťou od 01. 01. 2014 vo výške 254 €.
Hlasovanie: prítomných 8, za 8, proti 0, zdržali sa 0, počet poslancov 9
- Ďalej v rôznom starostka obe informovala o žiadosti Jozefa Tománka bytom Brezová pod
Bradlom, v ktorej žiada o určenie poplatku za užívanie pozemku obcou. Jedná sa o časť
pozemku v areáli materskej školy. Zároveň žiada o doplatenie nájomného za pozemok. Obec
bude v danej veci konať v zmysle príslušných zákonov.
- O možnom riešení modernizácie verejného osvetlenia (ďalej len „VO“) v obci máme
odprezentované k dispozícii tri ponuky. Ak by obec pristúpila k modernizácii VO, je potrebné
dať vopred vypracovať projekt – štúdiu rekonštrukcie a modernizácie VO.
Bolo prijaté
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Uznesenie č. 123/2014
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
obstaranie štúdie pre účely rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia v obci
v hodnote do 3 000,00 €.
Hlasovanie: prítomných 8, za 8, proti 0, zdržali sa 0, počet poslancov 9
13. Diskusia
Do diskusie sa prihlásil p. Krutý.
- hovoril ohľadom zavážania priekop, kam sa tratí voda od kostola, kde sa stráca voda
z priekopy pred OP.
- Starostka odpovedala, že voda od kostola odteká potrubím pod štátnu cestu cez park do
rieky Myjavy. Čo sa týka vody v priekope pred OP – uvažuje sa s vybudovaním nového
mostíka a odvedením vody do dažďovej kanalizácie prechádzajúcej cez park.
- ohľadom priestorov v OP alebo bývalom pivovare, v ktorých by mohlo byť zriadené
múzeum starých strojov a rôznych starožitností.
- Starostka odpovedala, že budova pivovaru je vlastníctve štátu a v objektoch OP nie sú voľné
ani vhodné priestory.
- dotazoval sa kto povoľuje a kontroluje ako sa budujú mostíky – vjazdy na pozemok.
Starostka odpovedala, že povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na
nehnuteľnosť vydáva obec. Povolenie vjazdu zo štátnych ciest vydáva príslušný Okresný úrad
pre cestnú dopravu a pozemkové komunikácie so súhlasom vlastníka alebo správcu cesty.
- dotazoval sa ako bude fungovať Zberný dvor.
- Starostka odpovedala, že bude vypracovaný systém prevádzkovania Zberného dvora, ktorý
bude zverejnený.
14. Uznesenia prijaté na 20. riadnom zasadnutí OZ
OZ Jablonica na svojom 20. riadnom zasadnutí konanom dňa 12. 05. 2014 prijíma:
Uznesenie č. 107/2014
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Uznesenia prijaté na 19. zasadnutí OZ konanom dňa 13. 03. 2014.
Uznesenie č. 108/2014
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Plnenie príjmov a výdavkov obce Jablonica k 31. 12. 2013.
Uznesenie č. 109/2014
OZ v Jablonici
a/ b e r i e n a v e d o m i e
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rozbor rozpočtového hospodárenia obce za rok 2013. V zmysle zákona č. 583/2004 Zb.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, § 16, odst. 8, Obecné zastupiteľstvo
v Jablonici prerokovalo záverečný účet obce za rok 2013 a celoročné hospodárenie
a/ s ch v a ľ u j e b e z v ý h r a d,
b/ s ch v a ľ u je
Záverečný účet obce za rok 2013 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Uznesenie č. 110/2014
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
Vysporiadanie schodku rozpočtového hospodárenia vo výške 143 395,02 €, zisteného
podľa § 10 odst. 3 písm. a) a b) zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., z finančných operácií.
Zostatok finančných operácií vo výške 205 837,37 € schvaľuje použiť na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 143 395,02 €
a zostatkovú sumu vo výške 62 442,35 € zúčtovať do výsledku hospodárenia.
- z uvedeného zostatku sa vylučujú nevyčerpané prostriedky zo ŠR poskytnuté
v roku 2013, účelovo určené na dopravné v sume 109,78 €.
Na základe uvedených skutočností obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e zúčtovať výsledok
hospodárenia vo výške 62 332,57 € na tvorbu rezervného fondu.
Uznesenie č. 111/2014
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
Použitie výsledku hospodárenia za rok 2013 vo výške 62 332,57 €, zisteného podľa ustan.
§ 10 odst. 3 písm. a), b) Z. č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení neskorších predpisov, ktoré bude zúčtované do rezervného fondu, na financovanie
kapitálových výdavkov v roku 2014 vo výške 62 332,57 €.
Uznesenie č. 112/2014
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Správu hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce Jablonica za rok 2013.
Uznesenie č. 113/2014
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
Inventarizačnú správu Ústrednej inventarizačnej komisie
inventarizácie majetku, pohľadávok a záväzkov k 31. 12. 2013.

o výsledku

dokladovej

Uznesenie č. 114/2014
OZ v Jablonici
berie na vedomie
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Správu o čerpaní dotácií z rozpočtu obce Jablonica v roku 2013.
Uznesenie č. 115/2014
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2014.
Uznesenie č. 116/2014
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Správu o hospodárení Obecného podniku Jablonica, s. r. o. za obdobie od 01. 01. 2013
do 31. 12. 2013.
Uznesenie č. 117/2014
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Správu o dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkoch za III. štvrťrok šk. r. 2013/2014.
Uznesenie č. 118/2014
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
Štatút Obecnej knižnice v Jablonici.
Uznesenie č. 119/2014
Podľa § 9 a) ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
prevod vlastníctva nehnuteľnosti:
časti pozemku reg. “C” parc. č. 381/14, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 715 m2 vedený na LV č. 1226 v k. ú. Jablonica, ktorá je vyznačená na GP č. 39/2013
ako novovytvorený pozemok parc. č. 381/25 vo výmere 282 m2, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria na nadobúdateľov:
Jozef Gaža a manž. Mária
obaja trvale bytom
Jablonica č. v podiele 1/6
Miriam Ivánková
trvale bytom
Jablonica č. v podiele 3/6
Ján Brkal a manž. Jana
obaja trvale bytom
Jablonica č. v podiele 1/6
Juraj Horkavý a manž. Viera obaja trvale bytom
Jablonica č. v podiele 1/6
2
za kúpnu cenu 5 €/m .
Zdôvodnenie:
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok je priľahlý k pozemku parc.
č. 381/11 vo vlastníctve žiadateľov a pre iného záujemca by bol nepoužiteľný. Žiadatelia sa
o pozemok starajú, upravujú ho a využívajú pre svoju potrebu. Majetok je pre obec
prebytočný – nepoužiteľný.
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Uznesenie č. 120/2014
OZ v Jablonici
vymenúva
Petra Vrábela do funkcie veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru Jablonica v súlade s § 33
ods. 5 zák. č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
Uznesenie č. 121/2014
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
Plat starostke obce Alene Hazuchovej na rok 2014 s účinnosťou od 01. 01. 2014 vo výške
2 611,00 €.
Uznesenie č. 122/2014
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
Plat hlavného kontrolóra obce na rok 2014 s účinnosťou od 01. 01. 2014 vo výške 254 €.
Uznesenie č. 123/2014
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
obstaranie štúdie pre účely rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia v obci
v hodnote do 3 000,00 €.
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

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

Ing. Jozef Vulgan

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

Zápisnicu napísala: Ing. Denisa Kocúriková
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