Zápisnica
napísaná na 15. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Jablonici, konanom dňa
13. mája 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
Ospravedlnený: Igor Horník
Prizvaná:
Anna Kováčová – účtovníčka obce
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 oznámila, že chce doplniť program rokovania, a to nasledovne: za bod 6 doplniť
bod 7. Druhá zmena rozpočtu Príjmov a výdavkov Obce Jablonica v roku 2013 a ostatné body
rokovania sa posúvajú. Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s doplnením programu rokovania.
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. 2012
4. Záverečný účet obce Jablonica
5. Správa kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Jablonica k 31. 12. 2012
6. Správa ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku dokladovej inventarizácie majetku,
pohľadávok a záväzkov k 31. 12. 2012
7. 2. zmena rozpočtu Príjmov a výdavkov obce Jablonica v roku 2013
8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jablonica č. 2/2013 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení na území obce Jablonica
9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jablonica č. 3/2013 o nakladaní s odpadmi
a drobným stavebným odpadom na území obce Jablonica
10. Správa o dosiahnutých výchovno-vyučovacích výsledkoch za 3. štvrťrok šk. r. 2012/2013
11. Správa o hospodárení Obecného podniku za rok 2012
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Uznesenia prijaté na 15. riadnom zasadnutí OZ
15. Záver
Hlasovanie o programe: prítomných 8 poslancov, 8 za
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b) Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Mgr. Eva Kosová a Marek Škápik.
2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
Výpis uznesení zo 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 11. 03. 2013
obdržali všetci poslanci. Kontrolu plnenia uznesení vykonala starostka obce. Všetky
uznesenia boli splnené.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 57/2013
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Uznesenia prijaté na 14. zasadnutí OZ konanom dňa 11. 03. 2013.
Hlasovanie: prítomných 8 poslancov, 8 za
3. Plnenie príjmov a výdavkov obce Jablonica k 31. 12. 2012
Materiál spracovala a predložila účtovníčka pani Kováčová. Informovala, že v tomto výkaze
sú spracované všetky bežné príjmy, bežné výdavky, kapitálové príjmy, kapitálové výdavky,
finančné operácie príjmové aj výdavkové. Na základe vypracovanej rekapitulácie príjmy obce
k 31. 12. 2012 boli vo výške 1 406 520,54 € a výdavky obce vo výške 850 396,91 €. Príjmy
obce spolu s vlastnými príjmami ZŠ predstavovali 1 414 903,79 € a výdavky spolu
s financiami určenými pre školstvo sú vo výške 1 208 302,74 €. Výsledok rozpočtového
hospodárenia je vo výške 206 601,05 €.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 58/2013
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Plnenie príjmov a výdavkov obce Jablonica k 31. 12. 2012.
Hlasovanie: prítomných 8 poslancov, 8 za
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 2012. Bežný
a kapitálový rozpočet predstavuje schodok rozpočtu v sume 11 215,34 €, ktorý sa navrhuje
vysporiadať z finančných operácií. Zostatok finančných operácií predstavuje sumu
217 816,39 €. V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách sa na účely tvorby peňažných
fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu a zostatku finančných operácií obce vylučujú
kapitálové výdavky určené na rekonštrukciu vykurovacieho systému ZŠ vo výške 40 953,35
€. Na základe uvedeného sa navrhuje zúčtovať výsledok rozpočtu obce na tvorbu rezervného
fondu za rok 2012 vo výške 165 647,70 €. V záverečnom účte je ďalej popísaná tvorba
a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu, na ktorých sú nasledovné zostatky:
rezervný fond: 20 600,25 € a sociálny fond: 423,19 €. Súčasťou sú i informácie o bilancii
aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, finančnom usporiadaní vzťahov a prehľad o stave
finančných účtov.
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Bolo prijaté
Uznesenie č. 59/2013
OZ v Jablonici
a/ b e r i e n a v e d o m i e
rozbor rozpočtového hospodárenia obce za rok 2012. 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 2012 a celoročné hospodárenie
schvaľuje bez výhrad.
Hlasovanie: prítomných 8 poslancov, 8 za
b/ s ch v a ľ u je
Záverečný účet obce za rok 2012 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Hlasovanie: prítomných 8 poslancov, 8 za
Bolo prijaté
Uznesenie č. 60/2013
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
Vysporiadanie schodku rozpočtového hospodárenia vo výške 11 215,34 €, 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 217 816,39 € schvaľuje použiť na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 11 215,34 €
a zostatkovú sumu vo výške 206 601,05 € zúčtovať do výsledku hospodárenia.
- z uvedeného zostatku sa vylučujú nevyčerpané prostriedky zo ŠR poskytnuté
v roku 2012, účelovo určené na kapitálové výdavky v sume 40 953,35 € na:
- rekonštrukciu vykurovacieho systému v základnej škole.
Na základe uvedených skutočností Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zúčtovať výsledok
hospodárenia vo výške 165 647,70 € na tvorbu rezervného fondu.
Hlasovanie: prítomných 8 poslancov, 8 za
Bolo prijaté
Uznesenie č. 61/2013
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
Použitie výsledku hospodárenia za rok 2012 vo výške 165 647,70 €, 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 2013 vo výške 165 647,70 €.
Hlasovanie: prítomných 8 poslancov, 8 za
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5. Správa kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Jablonica k 31. 12. 2012
V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy predložila
kontrolórka obce svoje stanovisko k Záverečnému účtu obce za rok 2012. Stanovisko je
vypracované písomne a poslancom bolo vopred doručené. Po podrobnom komentári
kontrolórka odporučila obecnému zastupiteľstvu schváliť celoročné hospodárenie obce
Jablonica za rok 2012 bez výhrad.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 62/2013
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Správu kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce Jablonica za rok 2012.
Hlasovanie: prítomných 8 poslancov, 8 za
6. Správa ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku dokladovej inventarizácie
majetku, pohľadávok a záväzkov k 31. 12. 2012
Správu vypracovala účtovníčka obce. Bola vypracovaná písomne a poslancom vopred
doručená. Účtovníčka poznamenala, že prílohou tejto inventarizačnej správy je hlavná kniha.
Touto pomôckou je možné overiť si stavy uvedené v správe. Nikto nemal pripomienky
a správa bola schválená, tak ako bola predložená.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 63/2013
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
Inventarizačnú správu Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku riadnej inventarizácie
majetku, pohľadávok a záväzkov k 31. 12. 2012.
Hlasovanie: prítomných 8 poslancov, 8 za
7. Druhá zmena rozpočtu Príjmov a výdavkov obce Jablonica v roku 2013
Druhú úpravu rozpočtu vypracovala účtovníčka obce. Je vypracovaná písomne a poslancom
bola vopred doručená. Starostka informovala, že v závislosti od výsledku hospodárenia za rok
2012 boli do zmeny rozpočtu zaradené aktivity, ktoré boli prejednané na zasadnutí komisie
finančnej a správy obecného majetku. Druhá zmena rozpočtu sa týkala u bežných príjmov
úpravy transferu na bežné výdavky pre školstvo, a to nenormatívnych výdavkov na havarijnú
situáciu v telocvični – oprava podlahy. Ďalej sa bežné príjmy upravujú o dotáciu určenú na
cestnú infraštruktúru a vrátenú DPH z projektu. Vo výdavkovej časti sa úpravy týkajú
bežných výdavkov na obnovu chodníka na ulici Červenej armády – 2. časť, 5%
spolufinancovanie externého manažmentu – kanalizácie II. etapy, obnovy chodníkov a okolia
domu smútku, obnovy kaplnky na cintoríne, údržby odvodňovacieho kanálu za obcou,
maľovanie telocvične a výmeny obkladov, bežného transferu určeného pre CVČ.
Kapitálové výdavky sa upravujú o 57 000 € a sú v nich zahrnuté výdavky na 5 %
spolufinancovanie stavebného dozoru – stavby kanalizácie II. etapy, revitalizácie okolia domu
kultúry a 5 % spolufinancovanie Zberného dvora.
Do rokovania sa zapojil pán Krutý, ktorý poznamenal, že na cintoríne topíme ľudí. Malo by sa
tam vyčistiť odvodnenie.
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Starostka odpovedala, že s tým sa uvažuje pri rekonštrukcia chodníkov a okolia domu smútku.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 64/2013
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
2. zmenu rozpočtu Príjmov a výdavkov Obce Jablonica v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2
písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy podľa
priloženého návrhu:
Rozpočet na rok
2013

Návrh na 2. zmenu
rozpočtu na rok 2013 (v €)

2. zmena rozpočtu
na rok 2013 (v €)

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
príjmové

1 100 985
32 680

+ 26 490
- 8 200

1 127 475
24 480

0

+ 234 087

234 087

Príjmy spolu

1 133 665

+252 377

1 386 042

321 104

23 620

344 724

0

68 439

68 439

8 000

0

8 000

1 141 665

+ 252 377

1 394 042

Z toho: príjmy
pre ZŠ
+ príjmy ZŠ (vratky
z projektu 2012)
+ vlastné príjmy ZŠ
Príjmy spolu: obec
+ škola

Rozpočet na rok
2013

Bežné výdavky
Obec
Kapitálové
výdavky
Finančné operácie
výdavkové
Výdavky spolu:
obec
FP pre ZŠ – PK
FP pre ŠKKD
na OK
FP pre ŠKJ na OK
Prevod vlastných
príjmov ZŠ
Prevod FP ZŠ
z projektu r. 2013
Prevod FP vratky
z r. 2012
Presun transferu na
rekonšt. vykurov. ZŠ

Výdavky obec +
škola

Návrh na 1. zmenu
rozpočtu na rok 2013 (v €)

1. zmena rozpočtu
na rok 2013 (v €)

531 878

+ 80 806

612 684

145 045

+ 57 000

202 045

39 692

0

39 692

716 615

+ 137 806

854 421

321 104

+23 620

344 724

18 890

0

18 890

31 660

0

31 660

8 000

0

8 000

0

0

0

0

+ 68 439

68 439

40 953

0

40 953

1 137 222

+ 229 865

1 367 087
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Nerozdelená rezerva (v pôvodne schválenom rozpočte):
Nerozdelená rezerva po 1. zmene rozpočtu:
Nerozdelená rezerva po 2. zmene rozpočtu:

11 715 €
4 443 €
18 955 €

Hlasovanie: prítomných 8 poslancov, 8 za
8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jablonica č. 2/2013 o určení výšky
finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení na území obce
Jablonica
Materiál bol zverejnený spôsobom v mieste obvyklým a neboli podané žiadne pripomienky
ani návrhy. Starostka informovala, že v návrhu VZN sa urobila oprava spočívajúca sa v tom,
že v celom návrhu VZN sa slovo dotácia nahradilo finančnými prostriedkami. VZN upravuje
normatív na mzdy a prevádzku na dieťa v materskej škole, žiaka školského klubu detí
a potenciálneho stravníka (žiaka materskej a základnej školy).
Bolo prijaté
Uznesenie č. 65/2013
OZ v Jablonici
a) z r u š u j e Všeobecne záväzné nariadenie Obce Jablonica č. 26/2009 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení na území obce Jablonica.
b) s ch v a ľ u j e Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013 o určení výšky finančných
prostriedkov na mzdy škôl a školských zariadení na území obce Jablonica.
Hlasovanie: prítomných 8 poslancov, 8 za
9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jablonica č. 3/2013 o nakladaní
s odpadmi a drobným stavebným odpadom na území obce Jablonica
Materiál bol zverejnený spôsobom v mieste obvyklým a neboli podané žiadne pripomienky
ani návrhy. Starostka informovala, že v § 8 bod 3 sa nedopatrením vynechalo slovo
„oprávnená“. Doplňuje sa v tomto znení: Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo
zneškodňovanie zabezpečuje právnická osoba „oprávnená“ na nakladanie s odpadmi. Keďže
neboli podané žiadne pripomienky ani doplnenia návrhu VZN bolo schválené, tak ako bolo
predložené.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 66/2013
OZ v Jablonici
a) z r u š u j e Všeobecne záväzné nariadenie Obce Jablonica č. 13/2006 zo dňa 24.10.2006
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Jablonica.
b) s ch v a ľ u j e Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2013 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.
Hlasovanie: prítomných 8 poslancov, 8 za
10. Správa o dosiahnutých výchovno-vyučovacích výsledkoch za 3. štvrťrok šk. r.
2012/2013
Správa bola vypracovaná písomne a poslancom vopred doručená. K správe neboli žiadne
pripomienky ani otázky.
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Bolo prijaté
Uznesenie č. 67/2013
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Správu o dosiahnutých výchovno-vyučovacích výsledkoch za 3. štvrťrok šk. r. 2012/2013.
Hlasovanie: prítomných 8 poslancov, 8 za
11. Správa o hospodárení Obecného podniku za rok 2012
Správa bola vypracovaná písomne a poslancom vopred doručená. Starostka informovala, že
správa bola prerokovaná a schválená na valnom zhromaždení spoločnosti.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 68/2013
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Správu o hospodárení Obecného podniku Jablonica, s. r. o. za obdobie od 01. 01. 2012
do 31. 12. 2012.
Hlasovanie: prítomných 8 poslancov, 8 za
12. Rôzne
Starostka informovala, že v roku 2012 bola podaná žiadosť spoločnosti Nádej, s. r. o.
na odpredaj časti pozemku parc. č. 397/26. Účelom odkúpenia tohto pozemku je vydláždenie
plochy a zriadenie parkoviska pred predajňou. OZ v Jablonici prijalo na 10. riadnom
zasadnutí konanom dňa 22. mája 2012 uznesenie č. 20/2012, ktorým bol schválený zámer
odpredať časť pozemku. Na základe uznesenia bolo zverejnené oznámenie o priamom predaji
na úradnej tabuli a webovej stránke obce od 26. 04. 2013 do 10. 05. 2013. Pred zverejnením
zámeru bol vypracovaný znalecký posudok, na základe ktorého je minimálna cena za
predmetnú nehnuteľnosť 760,00 €. Na obecný úrad v Jablonici bola doručená len jedna
ponuka od spoločnosti Nádej, s. r. o., ktorá ponúka za novovytvorený pozemok parc. č.
397/176 vo výmere 247 m2 v k. ú. Jablonica 860,00 €.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 69/2013
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
Prevod vlastníctva nehnuteľnosti v k. ú. Jablonica, časť pozemku „C“ registra parc. č. 397/26,
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2 350 m2 a časť pozemku parc. č.
397/27, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 44 833 m2, ktoré sú vyznačené
na geometrickom pláne č. 240-241-091/2012 ako novovytvorený pozemok parc. č. 397/176
vo výmere 247 m2 v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva č. 20/2012 zo dňa
22.05.2012 priamym odpredajom podľa § 9 a ods. 1 písm. c zákona č. 138/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov, záujemcovi ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu: spoločnosti Nádej,
s. r. o. Cerová č. 208 za cenu 860,00 €.
Hlasovanie: prítomných 8 poslancov, 6 za, 2 proti
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Na obecný úrad v Jablonici bola doručená žiadosť Daniela Krutého, ktorý žiada o odpredaj
časti obecného pozemku parc. č. 392/5 za účelom vjazdu na svoj pozemok. Táto žiadosť bola
prerokovaná na komisii výstavby, ekológie a životného prostredia. Starostka uviedla, že pán
Daniel Krutý neuvažuje s tým, že by pozemok oplocoval.
Pán Jozef Krutý podotkol, že jeho syn nemá s pozemok žiadne komerčné zámery. Neplánuje
tam nič stavať ani ho oplocovať. Jeho záujmom je len vjazd na pozemok.
Mgr. Čerešník – momentálne sa dostane na pozemok?
Pán Jozef Krutý – momentálne sa dostane na pozemok, ale môže nastať situácia, že sa tam
nedostane.
Ing. Búran – komisia výstavby, ekológie a životného prostredia zaujala stanovisko, že by sa
nemal tento pozemok odpredávať. Môže sa stať, že váš syn pozemok predá a nový majiteľ si
tento pozemok oplotí.
Ing. Stanek – navrhol, že by sa mohlo zriadiť vecné bremeno v prospech pána Daniela
Krutého.
1. návrh – odpredaj pozemku
Hlasovanie za 1. návrh: prítomných 8 poslancov, za 0, proti 7, zdržal sa 1
2. návrh – vecné bremeno v prospech vlastníka pozemku parc. č. 388/1 za účelom vstupu na
pozemok
Hlasovanie za 2. návrh: prítomných 8 poslancov, za 7, proti 0, zdržal sa 1
Bolo prijaté
Uznesenie č. 70/2013
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 392/5 v prospech Daniela Krutého bytom
Jablonica č. 578, vlastníka pozemku parc. č. 388/1 za účelom práva prechodu a prejazdu.
Hlasovanie: prítomných 8 poslancov, za 7, proti 0, zdržal sa 1
Žiadosť Mgr. Jany Vaculovej
Mgr. Vaculová žiada o uvoľnenie z funkcie predsedu komisie kultúry, mládeže, športu
a vzdelávania. Dôvodom odstúpenia z funkcie je podľa jej vyjadrenia, že sa v Jablonici
nezdržuje.
Starostka sa spýtala, či chce zostať v komisii ako členka.
Mgr. Vaculová – členkou zostane.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 71/2013
OZ v Jablonici
berie na vedomie
odstúpenie Mgr. Jany Vaculovej z funkcie predsedníčky komisie kultúry, mládeže, športu
a vzdelávania.
Hlasovanie: prítomných 8 poslancov, 8 za
Schválenie platu starostke obce na rok 2013
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
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ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za
predchádzajúci kalendárny rok vyčíslený Štatistickým úradom SR (805 €) a násobku 1,98,
ktorý je určený pre obce od 1 001 do 3 000 obyvateľov, čo predstavuje 1 593,90 €. Obecné
zastupiteľstvo môže tento základný plat zvýšiť o 70 %. Predkladaný návrh predstavuje
navýšenie základného platu starostky obce o 60 %, čo predstavuje 2 551 €.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 72/2013
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
určenie platu Alene Hazuchovej, starostke obce na rok 2013 s účinnosťou od 01. 01. 2013 vo
výške 2 551 €.
Hlasovanie: prítomných 8 poslancov, 8 za
Schválenie platu hlavného kontrolóra obce na rok 2013
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 2013 vo
výške: 248 € (805 € x koeficient 1,54 x úväzok 0,2).
Bolo prijaté
Uznesenie č. 73/2013
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
plat hlavného kontrolóra na rok 2013 s účinnosťou od 01. 01. 2013 vo výške 248 €.
Hlasovanie: prítomných 8 poslancov, 8 za
13. Diskusia
Mgr. Vaculová – upozornila na to, že jej susedia si navážajú odpad i nebezpečný do dvora. Už
je to tam v katastrofálnom stave.
Starostka odpovedala, že už boli upozornení na tento stav.
Poslanec Škápik oznámil, že na trávnatej ploche pri parku sú vyjazdené koľaje asi od
súkromných áut.
Ing. Stanek uviedol, že koľaje sú vyjazdené od áut firmy, ktorá realizuje kanalizáciu.
Ing. Búran navrhol, že by bolo potrebné upraviť všeobecne záväzné nariadenie na parkovanie.
Jozef Krutý – tuje čo boli vyrezané budú aj nahradené?
Starostka –Na jeseň sa budú nahrádzané novou výsadbou.
14. Uznesenia prijaté na 15. riadnom zasadnutí OZ
OZ Jablonica na svojom 15. riadnom zasadnutí konanom dňa 13. mája 2013 prijíma:
Uznesenie č. 57/2013
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Uznesenia prijaté na 14. zasadnutí OZ konanom dňa 11. 03. 2013.
9

Uznesenie č. 58/2013
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Plnenie príjmov a výdavkov obce Jablonica k 31. 12. 2012.
Uznesenie č. 59/2013
OZ v Jablonici
a/ b e r i e n a v e d o m i e
rozbor rozpočtového hospodárenia obce za rok 2012. 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 2012 a celoročné hospodárenie
schvaľuje bez výhrad.
b/ s ch v a ľ u je
Záverečný účet obce za rok 2012 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Uznesenie č. 60/2013
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
Vysporiadanie schodku rozpočtového hospodárenia vo výške 11 215,34 €, 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 217 816,39 € schvaľuje použiť na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 11 215,34 €
a zostatkovú sumu vo výške 206 601,05 € zúčtovať do výsledku hospodárenia.
- z uvedeného zostatku sa vylučujú nevyčerpané prostriedky zo ŠR poskytnuté
v roku 2012, účelovo určené na kapitálové výdavky v sume 40 953,35 € na:
- rekonštrukciu vykurovacieho systému v základnej škole.
Na základe uvedených skutočností Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zúčtovať výsledok
hospodárenia vo výške 165 647,70 € na tvorbu rezervného fondu.
Uznesenie č. 61/2013
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
Použitie výsledku hospodárenia za rok 2012 vo výške 165 647,70 €, 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 2013 vo výške 165 647,70 €.
Uznesenie č. 62/2013
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Správu kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce Jablonica za rok 2012.
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Uznesenie č. 63/2013
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
Inventarizačnú správu Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku riadnej inventarizácie
majetku, pohľadávok a záväzkov k 31. 12. 2012.
Uznesenie č. 64/2013
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
2. zmenu rozpočtu Príjmov a výdavkov Obce Jablonica v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2
písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy podľa
priloženého návrhu:
Rozpočet na rok
2013

Návrh na 2. zmenu
rozpočtu na rok 2013 (v €)

2. zmena rozpočtu
na rok 2013 (v €)

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
príjmové

1 100 985
32 680

+ 26 490
- 8 200

1 127 475
24 480

0

+ 234 087

234 087

Príjmy spolu

1 133 665

+252 377

1 386 042

321 104

23 620

344 724

0

68 439

68 439

8 000

0

8 000

1 141 665

+ 252 377

1 394 042

Z toho: príjmy
pre ZŠ
+ príjmy ZŠ (vratky
z projektu 2012)
+ vlastné príjmy ZŠ
Príjmy spolu: obec
+ škola

Rozpočet na rok
2013

Bežné výdavky
Obec
Kapitálové
výdavky
Finančné operácie
výdavkové
Výdavky spolu:
obec
FP pre ZŠ – PK
FP pre ŠKKD
na OK
FP pre ŠKJ na OK
Prevod vlastných
príjmov ZŠ
Prevod FP ZŠ
z projektu r. 2013
Prevod FP vratky
z r. 2012
Presun transferu na

Návrh na 1. zmenu
rozpočtu na rok 2013 (v €)

1. zmena rozpočtu
na rok 2013 (v €)

531 878

+ 80 806

612 684

145 045

+ 57 000

202 045

39 692

0

39 692

716 615

+ 137 806

854 421

321 104

+23 620

344 724

18 890

0

18 890

31 660

0

31 660

8 000

0

8 000

0

0

0

0

+ 68 439

68 439

40 953

0

40 953
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rekonšt. vykurov. ZŠ

Výdavky obec +
škola

1 137 222

Nerozdelená rezerva (v pôvodne schválenom rozpočte):
Nerozdelená rezerva po 1. zmene rozpočtu:
Nerozdelená rezerva po 2. zmene rozpočtu:

+ 229 865

1 367 087
11 715 €
4 443 €
18 955 €

Uznesenie č. 65/2013
OZ v Jablonici
a) z r u š u j e Všeobecne záväzné nariadenie Obce Jablonica č. 26/2009 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení na území obce Jablonica.
b) s ch v a ľ u j e Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013 o určení výšky finančných
prostriedkov na mzdy škôl a školských zariadení na území obce Jablonica.
Uznesenie č. 66/2013
OZ v Jablonici
a) z r u š u j e Všeobecne záväzné nariadenie Obce Jablonica č. 13/2006 zo dňa 24.10.2006
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Jablonica.
b) s ch v a ľ u j e Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2013 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.
Uznesenie č. 67/2013
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Správu o dosiahnutých výchovno-vyučovacích výsledkoch za 3. štvrťrok šk. r. 2012/2013.
Uznesenie č. 68/2013
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Správu o hospodárení Obecného podniku Jablonica, s. r. o. za obdobie od 01. 01. 2012
do 31. 12. 2012.
Uznesenie č. 69/2013
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
Prevod vlastníctva nehnuteľnosti v k. ú. Jablonica, časť pozemku „C“ registra parc. č. 397/26,
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2 350 m2 a časť pozemku parc. č.
397/27, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 44 833 m2, ktoré sú vyznačené
na geometrickom pláne č. 240-241-091/2012 ako novovytvorený pozemok parc. č. 397/176
vo výmere 247 m2 v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva č. 20/2012 zo dňa
22.05.2012 priamym odpredajom podľa § 9 a ods. 1 písm. c zákona č. 138/1991 Zb. v znení
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neskorších predpisov, záujemcovi ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu: spoločnosti Nádej, s.
r. o. Cerová č. 208 za cenu 860,00 €.
Uznesenie č. 70/2013
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 392/5 v prospech Daniela Krutého bytom
Jablonica č. 578, vlastníka pozemku parc. č. 388/1 za účelom práva prechodu a prejazdu.
Uznesenie č. 71/2013
OZ v Jablonici
berie na vedomie
odstúpenie Mgr. Jany Vaculovej z funkcie predsedníčky komisie kultúry, mládeže, športu
a vzdelávania.
Uznesenie č. 72/2013
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
určenie platu Alene Hazuchovej, starostke obce na rok 2013 s účinnosťou od 01. 01. 2013 vo
výške 2 551 €.
Uznesenie č. 73/2013
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
plat hlavného kontrolóra na rok 2013 s účinnosťou od 01. 01. 2013 vo výške 248 €.
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:
Mgr. Eva Kosová

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

Marek Škápik

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