Zápisnica
napísaná na 24. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Jablonici, konanom dňa
25. novembra 2014 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, Mgr. Eva Kosová,
Ing. Jaroslav Stanek, Marek Škápik, Ing. Jozef Vulgan
Ospravedlnená: Mgr. Jana Vaculová
Prizvaná:
Zlatica Škápiková – referentka daní a poplatkov
Ostatní prítomní:
občania
1. Otvorenie
a) Poslanci OZ boli pozvaní na zasadnutie OZ telefonicky. Materiál, ktorý sa bude
prerokovávať na dnešnom zasadnutí poslanci obdržali spolu s materiálom, ktorý sa
prerokovával dňa 10. 11. 2014:
1. Otvorenie
a) schválenie programu
b) určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jablonica č. 2/2014 o dani z nehnuteľností
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Uznesenia
7. Záver
Hlasovanie o programe: prítomných 8, za 8, proti 0, zdržali sa 0, počet poslancov 9
b) Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Peter Hazucha a Mgr. Eva Kosová.
2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
Výpis uznesení z 23. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 10. 11. 2014
obdržali všetci poslanci. Kontrolu plnenia uznesení vykonala starostka obce. Uznesenia č.
149/2014 a 151/2014 sú v plnení. Ostatné uznesenia boli splnené.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 152/2014
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Uznesenia prijaté na 23. zasadnutí OZ konanom dňa 10. 11. 2014.
Hlasovanie: prítomných 8, za 8, proti 0, zdržali sa 0, počet poslancov 9
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3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jablonica č. 2/2014 o dani z nehnuteľností
Pani Škápiková predložila návrh VZN o dani z nehnuteľností na rok 2015, z dôvodu zmeny
v zákone č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
Navrhované zmeny sa týkali § - Predmet dane, kde v členení stavieb pribudli „stavby
hromadných garáži umiestnené pod zemou“. Ďalej vo VZN je navrhnuté:
- zvýšenie o 0,05 €/m2 ročnej sadzby dane zo stavieb, t. j. z 0,100 €/m2 na 0,150 €/m2 a
- zvýšenie o 0,05 €/m2 ročnej sadzby dane z bytov, t. j. z 0,14 €/m2 na 0,190 €/m2,
dôvodom zvýšenia je, že podľa zákona č.582/2004 Z. z. určená ročná sadzba dane zo stavieb
a z bytov nesmie presiahnuť 10-násobok najnižšej ročnej sadzby dane zo stavieb a z bytov
určenej správcom dane vo VZN. Nakoľko vo VZN máme určenú sadzbu dane zo stavieb, ktorá
je 16,60-násobok a u bytov 11,85-násobok najnižšej ročnej sadzby je potrebné zvýšiť sadzby
dane, lebo obce majú povinnosť podľa zákona dosiahnuť 10-násobok najnižšej ročnej sadzby
dane postupne do roku 2023.
Ing. Búran uviedol, že zvýšenie sadzby dane zo stavieb a bytov je vysoké a keďže obec bude
mať dobrý výsledok hospodárenia prečo sa musí sadzba dane zvyšovať. Starostka uviedla, že
to s výsledkom hospodárenia nesúvisí. Ako uviedla p. Škápiková je to povinnosť obce zo
zákona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov dosiahnuť postupne 10-násobok
najnižšej ročnej sadzby dane do roku 2023.
Po prepočítaní násobku sadzby dane bolo navrhnuté zvýšenie o 0,01 €/m2, ktoré poslanci
hlasovaním schválili.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 153/2014
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie obce Jablonica č. 2/2014 o dani z nehnuteľností.
Hlasovanie: prítomných 8, za 8, proti 0, zdržali sa 0, počet poslancov 9
4. Rôzne
Starostka obce informovala poslancov OZ o žiadosti o prenájom priestorov v objekte
Zdravotného strediska na psí salón. Jedná sa o miestnosť na prízemí, kde bola predtým
predajňa kancelárskych potrieb a iného tovaru, ktorá má samostatný vstup zvonku.
Poslanci zaujali stanovisko, že pokiaľ k zariadeniu prevádzky vydá súhlas hygiena môže obec
priestory prenechať do nájmu.
5. Diskusia
Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných.
6. Uznesenia prijaté na 24. riadnom zasadnutí OZ
OZ Jablonica na svojom 24. riadnom zasadnutí konanom dňa 25. novembra 2014 prijíma:
Uznesenie č. 152/2014
OZ v Jablonici
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berie na vedomie
Uznesenia prijaté na 23. zasadnutí OZ konanom dňa 10. 11. 2014.
Uznesenie č. 153/2014
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie obce Jablonica č. 2/2014 o dani z nehnuteľností.
7. 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:
Peter Hazucha

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

Mgr. Eva Kosová

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