Zápisnica
napísaná na 18. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Jablonici, konanom dňa
16. decembra 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, Mgr. Eva Kosová, Ing. Jaroslav
Stanek, Marek Škápik, Mgr. Jana Vaculová, Ing. Jozef Vulgan
Neprítomný: Igor Horník
Prizvaní:
Anna Kováčová – účtovníčka obce
Mgr. Zuzana Vitteková – riaditeľka ZŠ
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. Návrh rozpočtu obce Jablonica na roky 2014 – 2015 – 2016
4. Stanovisko kontrolórky obce k Návrhu rozpočtu obce Jablonica na roky 2014 – 2015 –
2016
5. Plán práce hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2014
6. Správa o dosiahnutých výchovno-vyučovacích výsledkoch žiakov ZŠ za I. štvrťrok
školského roka 2013/2014
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Uznesenia prijaté na 18. riadnom zasadnutí OZ
10. Záver
Hlasovanie o programe: prítomných 8 poslancov, 8 za
b) Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Ing. Jaroslav Stanek a Ing. Jozef Vulgan.
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2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
Výpis uznesení zo 17. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 25. 11.
2013 obdržali všetci poslanci. Kontrolu plnenia uznesení vykonala starostka obce. Uznesenie
č. 92 a č. 94 nie sú splnené. Všetky ostatné uznesenia sú splnené.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 95/2013
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Uznesenia prijaté na 17. zasadnutí OZ konanom dňa 25. 11. 2013.
Hlasovanie: prítomných 8 poslancov, 8 za
3. Návrh rozpočtu obce Jablonica na roky 2014 – 2015 – 2016
Návrh rozpočtu obce Jablonica na roky 2014 – 2015 – 2016 bol predložený poslancom na
ostatné rokovanie obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 25. 11. 2013. Poslanci mali
možnosť sa k tomuto návrhu vyjadriť, doplniť ho alebo pripomienkovať. Návrh rozpočtu bol
zverejnení v zmysle zákona vo vývesnej tabuli obce a na webovej stránke obce. Neboli
podané žiadne pripomienky, námety, doplnenia.
4. Stanovisko kontrolórky obce k Návrhu rozpočtu obce Jablonica na roky 2014 – 2015 –
2016
Svoje stanovisko k rozpočtu predložila kontrolórka obce písomne. Vo svojom stanovisku
odporúča, aby bol rozpočet na rok 2014 schválený ako prebytkový v čiastke 147 187 €
a zároveň odporúča obecnému zastupiteľstvu zobrať na vedomie rozpočet na roky 2015
a 2016.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 96/2013
OZ v Jablonici
a/ s ch v a ľ u j e
rozpočet obce Jablonica na rok 2014 ako programový,
b/ b e r i e n a v e d o m i e
rozpočet obce Jablonica na rok 2015 – 2016,
c/ b e r i e n a v e d o m i e
stanovisko kontrolórky obce k rozpočtu na roky 2014 – 2015 – 2016
d/ s p l n o m o c ň u j e
v zmysle § 11 bod 4 b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení starostku obce
s koncoročnou úpravou rozpočtu podľa skutočnosti príjmov a výdavkov obce v roku 2013 –
piata zmena rozpočtu.
Hlasovanie: prítomných 8 poslancov, 8 za
5. Plán práce hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2014
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2014 obdržali všetci poslanci. Kontrolórka obce
oboznámila poslancov, že v priebehu roka môžu kedykoľvek jej plán doplniť o návrhy na
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vykonanie kontrol. K predloženému plánu nemal nikto návrhy na doplnenie, a tak poslanci
plán práce hlavného kontrolóra na I. polrok 2014 schválili.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 97/2013
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
Plán práce hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2014.
Hlasovanie: prítomných 8 poslancov, 8 za
6. Správa o dosiahnutých výchovno-vyučovacích výsledkoch žiakov ZŠ za I. štvrťrok
školského roka 2013/2014
Správu predložila riaditeľka základnej školy Mgr. Zuzana Vitteková. Poznamenala, že žiaci
majú problémy so správaním. Snažia sa zlepšiť ich správanie prostredníctvom besied
a rôznych výchovných programov, ale veľmi sa im nedarí.
Mgr. Vitteková navrhla na základe pripomienok rodičov, zabezpečiť bezpečnosť žiakov pri
prechádzaní cez priechod na Školskú ulici. Vodiči tam jazdia rýchlo a často sa predbiehajú.
Navrhla, aby sa našla zodpovedná osoba, ktorá by na základe dohody o vykonaní práce bola
na priechode v čase od 7:30 – 8:00 a dozerala by na bezpečnosť detí pri prechádzaní cez
cestu. Už skúšala osloviť aj občanov a zatiaľ prejavil záujem len p. Kupka.
Mgr. Čerešník navrhol, že pozrie evidenciu nezamestnaných, či by mal niekto z nich záujem.
Mgr. Vitteková ďalej informovala, že zrealizovala verejné obstarávanie na nákup školského
nábytku (stolov a stoličiek) pre dve triedy. Ešte plánujú v niektorých triedach vymeniť
linoleum. Poslanci k predloženej správe nemali žiadne dotazy ani pripomienky a správu
zobrali na vedomie.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 98/2013
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Správu o dosiahnutých výchovno-vyučovacích výsledkoch za I. štvrťrok školského roka
2013/2014.
Hlasovanie: prítomných 8 poslancov, 8 za
7. Rôzne
- Priamy odpredaj pozemku parc. č. 197/13
Na ostatnom zasadnutí OZ, konanom dňa 25. 11. 2013 bol schválený zámer odpredať
pozemok na Ulici Riadok. Cena za odpredaj pozemku bola stanovená znaleckým posudkom
vypracovaným Ing. Janou Zavadilovou vo výške 7 900,00 €. Poslanci navrhli odpredať
pozemok za cenu minimálne 8 000,00 €. Návrh na priamy odpredaj bol zverejnený spôsobom
v mieste obvyklým, a to na webovej stránke obce a na úradnej tabuli. Zámer bol zverejnený
15 dní a záujemcovia mohli predložiť svoje ponuky do 16. 12. 2013 do 14:00 h. Na obecný
úrad boli doručené dve ponuky. Obálky s ponukami komisia v zložení Ing. Jaroslav Stanek,
Mgr. Eva Kosová a Ing. Jaromil Búran otvorila, podala informáciu a odporučila obecnému
zastupiteľstvu schváliť odpredaj pozemku za cenu 9 200,00 €, ktorú ponúkol Mgr. Ján
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Harasník, Jablonica č. 601. Za cenu 9 100,00 € ponúkol odkúpiť pozemok Radko Michalica,
Jablonica č. 711.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 99/2013
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
prevod vlastníctva nehnuteľnosti v k. ú. Jablonica, časť pozemku reg. C-KN parc. č. 197/1 vo
výmere 5 610 m2, ktorá je vyznačená na GP č. 67/2013 ako novovytvorený pozemok parc. č.
197/13 vo výmere 663 m2 v súlade s uznesením OZ č. 92/2013, priamym odpredajom podľa
§ 9 a, ods. 1 písm. c), zákona č. 138/1999 Zb. v znení neskorších predpisov záujemcovi, ktorý
ponúkol najvyššiu cenu Mgr. Jánovi Harasníkovi, bytom Jablonica č. 601 za cenu 9 200,00 €.
Hlasovanie: prítomných 8 poslancov, 8 za
- Žiadosť o finančný príspevok
Na obecný úrad bola doručená žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi farnosti sv. Štefana
v Jablonici, ktorá žiada o finančný príspevok na výskum interiéru kostola na základe, ktorého
bude určený stav a rozsah prác na obnove sôch.
Starostka obce uviedla, že v decembri 2011 bola farnosti schválená dotácia z rozpočtu obce
vo výške 3 000,00 € na opravu kazateľnice.
P. Škápik – po tri roky sa farnosti darí získavať finančnú podporu z grantového systému
Ministerstva kultúry SR. Farnosť sa musí podieľať 5 % spolufinancovaním. Je problém, aby
to farnosť utiahla zo svojich financií.
Kontrolórka obce poznamenala, že v roku 2011 farnosť dostala peniaze z obce na opravu
kazateľnice a ľudia o tom ani nevedia. Na webovej stránke obce má farnosť len fotky
z opravy kazateľnice a nikde nie je spomínané, že dostala dotáciu aj z obce.
Mgr. Vaculová si myslí, že ak obec poskytuje dotáciu, mala by si dať do podmienky
spropagovanie.
Starostka povedala, že o žiadosti o poskytnutie finančného príspevku sa bude rozhodovať až
začiatkom roka 2014 pri I. zmene rozpočtu, nakoľko rozpočet obce je schválený.
Mgr. Vaculová sa spýtala o akú sumu by išlo?
Starostka – v žiadosti nie je uvedená požadovaná výška dotácie.
P. Škápik – povedal, že by farnosť využila finančný príspevok na financovanie výskumu,
ktorý sa bude pohybovať v rozmedzí cca 3 000 – 5 000 €.
- Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre Farský úrad Prietrž
Na obecný úrad bola doručená žiadosť o finančný príspevok na dokončenie opravy strechy
evanjelického kostola v Prietrži.
Starostka uviedla, že v Jablonici je podľa výsledkov sčítania obyvateľstva približne 100
obyvateľov evanjelického vierovyznania. Veriaci sa schádzajú na pravidelných bohoslužbách
v základnej škole. Do kostola chodia do Senice alebo do Prietrže.
Obec zo zákona o obecnom zriadení je povinná starať sa o kultúrne pamiatky v obci.
Starostka obce poverila kontrolórku prešetriť či a za akých podmienok môže obec poskytnúť
dotáciu na obnovu kultúrnej pamiatky inej obci.
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8. Diskusia
Mgr. Vaculová sa spýtala ako dopadlo stretnutie p. Malíka, predsedu TJ Tatran Jablonica na
úrade vlády.
Starostka – odpovedala, že zatiaľ informácie ohľadom Rekonštrukcie a výstavby športového
centra Jablonica od p. Malíka nemá.
Starostka – upozornila niekoľkokrát pána Malíka, že robiť akýkoľvek zásah v parku bez
súhlasu Krajského pamiatkového úradu (ďalej len „KPÚ“) nie je možné. Doporučila mu, aby
svoj zámer konzultoval s KPÚ.
Mgr. Vaculová – upozornila, že u jej susedov sa rozširuje skládka odpadu a bola by rada, ak
by sa našlo riešenie ako zamedziť ďalšiemu šíreniu tejto skládky.
P. Škápik – informoval, že na Kočovskej ulici je problém s poklopom pri hlavnej ceste.
Naposledy ho prevalili smetiari. Mal by sa tam urobiť taký poklop, ktorý by zvládol aj nápor
väčšieho auta. Navrhuje riešenie kónusovým poklopom.
9. Uznesenia prijaté na 18. riadnom zasadnutí OZ
OZ Jablonica na svojom 18. riadnom zasadnutí konanom dňa 25. novembra 2013 prijíma:
Uznesenie č. 95/2013
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Uznesenia prijaté na 17. zasadnutí OZ konanom dňa 25. 11. 2013.
Uznesenie č. 96/2013
OZ v Jablonici
a/ s ch v a ľ u j e
rozpočet obce Jablonica na rok 2014 ako programový,
b/ b e r i e n a v e d o m i e
rozpočet obce Jablonica na rok 2015 – 2016,
c/ b e r i e n a v e d o m i e
stanovisko kontrolórky obce k rozpočtu na roky 2014 – 2015 – 2016
d/ s p l n o m o c ň u j e
v zmysle § 11 bod 4 b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení starostku obce
s koncoročnou úpravou rozpočtu podľa skutočnosti príjmov a výdavkov obce v roku 2013 –
piata zmena rozpočtu.
Uznesenie č. 97/2013
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
Plán práce hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2014.
Uznesenie č. 98/2013
OZ v Jablonici
berie na vedomie
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Správu o dosiahnutých výchovno-vyučovacích výsledkoch za I. štvrťrok školského roka
2013/2014.
Uznesenie č. 99/2013
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
prevod vlastníctva nehnuteľnosti v k. ú. Jablonica, časť pozemku reg. C-KN parc. č. 197/1 vo
výmere 5 610 m2, ktorá je vyznačená na GP č. 67/2013 ako novovytvorený pozemok parc. č.
197/13 vo výmere 663 m2 v súlade s uznesením OZ č. 92/2013, priamym odpredajom podľa
§ 9 a, ods. 1 písm. c), zákona č. 138/1999 Zb. v znení neskorších predpisov záujemcovi, ktorý
ponúkol najvyššiu cenu Mgr. Jánovi Harasníkovi, bytom Jablonica č. 601 za cenu 9 200,00 €.
10. 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. Jaroslav Stanek

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

Ing. Jozef Vulgan

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