ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jablonici, konaného dňa 4.apríla2011
Prítomní: Alena Hazuchová starostka obce, Anna Dingová prednostka OcÚ, Marta
Hazuchová kontrolórka obce.
Jozef Dohnálek, MVDr. Ján Hamerlík, Igor horník, Ján Janšák, Mgr.Ján Miča, Ing. Jaroslav
Stanek, Ing. Jozef Vulgan, Alojz Žák – poslanci OZ.
Neprítomní: PaedDr. Andrej Závodný – ospravedlnený
Ostatní prítomní: občania
1. Otvorenie.
Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Jablonici otvorila a viedla Alena Hazuchová, starostka
obce, ktorá privítala prítomných. Program rokovania, ako aj ostatný materiál bol doručený
včas všetkým poslancom. Program bol zverejnený spôsobom v mieste obvyklým.
Mgr. Ján Miča dal návrh, aby sa program rokovania doplnil o bod Správa o výsledku volieb
a vyšetrovaní. Starostka obce dala o návrhu hlasovať.
Hlasovanie: prítomných 8 poslancov, 3 za, 4 proti, 1 sa zdržal hlasovania. Návrh na doplnenie
programu rokovania nebol schválený. Obecné zastupiteľstvo rokovalo podľa programu, ku
ktorému nemal nikto pripomienky.
Hlasovanie: prítomných 8 poslancov, 8 poslancov za, nikto proti, nikto sa nezdržal
hlasovania.
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Ján Janšák a Alojz Žák, za zapisovateľku
Anna Dingová, prednostka OcÚ.
Program.
1. Otvorenie
a) Schválenie programu rokovania
b) Určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva.
3. Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov Obce Jablonica k 31.12.2010.
4. Stanovisko kontrolórky obce k plneniu rozpočtu príjmov a výdavkov obce k
k 31.12.2010.
5. Záverečný účet Obce Jablonica k 31.12.2010.
6. Správa kontrolórky obce k Záverečnému účtu Obce Jablonica k 31.12.2010.
7. Výročná správa Obce Jablonica za rok 2010.
8. Účtovná závierka Obce Jablonica k 31.12.2010 – poznámky.
9. Správa o činnosti Spoločného obecného úradu v Senici v oblasti preneseného výkonu
štátnej správy na úseku stavebného poriadku za rok 2010.
10. Rozpočet Spoločného obecného úradu na rok 2011.
11. Správa ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2010.
12. Správa o hospodárení spoločnosti Obecný podnik Jablonica s.r.o. za obdobie od
01.01.2010 do 31.12.2010.
13. Rôzne.
14. Diskusia.
15. Návrh na uznesenie.
16. Záver.

2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva.
Kontrolu plnenia uznesení vykonala starostka obce. Uznesenie č.8/2011 nie je zatiaľ splnené,
ostatné uznesenia boli splnené.
Poslanec Jozef Dohnálek navrhol, aby sa najskôr prejednala žiadosť o rozšírenie kapacitných
podmienok v MŠ Jablonica, nakoľko sú prítomné mamičky detí. OZ súhlasilo.
Žiadosť je vypracovaná písomne a všetci poslanci ju obdržali. K uvedenej žiadosti podala
vysvetlenie riaditeľka MŠ Alena Gurínová. Pri zápise detí do MŠ sa postupuje v zmysle
zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní. Podľa tohto zákona sa do MŠ prijímajú deti
trojročné, deti, ktoré majú odloženú školskú dochádzku a povinnú školskú dochádzku.
Mladšie deti ako 3 ročné sa prijímajú za predpokladu, že to dovoľujú prevádzkové
podmienky. Preto boli do MŠ prijaté deti na šk. rok 2011/2012 v takom počte, ako to
dovoľujú predpisy a prevádzkové podmienky. Predkladateľka žiadosti Mgr. Lucia Bulganová
chce, aby bola možnosť začleniť do kolektívu detí všetky deti aj dvojročné, bez rozdielu či je
mamička zamestnaná alebo na materskej dovolenke. Mamičky vyslovili požiadavku, aby sa
zrušil prenájom KR PZ SR v druhom pavilóne MŠ, a aby sa dali do prevádzky ďalšie dve
triedy. Starostka obce vyjadrila názor, že určite nie je možné dnes rozhodnúť, ako sa bude
daná problematika riešiť. Situáciu je potrebné prehodnotiť hlavne po stránke ekonomickej. Je
potrebné zvážiť, aký bude predpokladaný nárast počtu detí aj nasledujúce roky. Aby sa
nestalo, že obec vytvorí podmienky v druhom pavilóne s nie malými finančnými nákladmi
a nebude dostatok detí 3 a viacročných. Preto je potrebné dôkladne prehodnotiť danú situáciu.
V minulom školskom roku boli problémy a riešenie sa našlo. Obec bude robiť všetko preto,
aby sa v rámci možností riešenie našlo i teraz.
Poslanec Alojz Žák povedal, že treba brať do úvahy aj náklady na zriadenie ďalších
priestorov. Obecné zastupiteľstvo sa bude touto otázkou zaoberať, treba však rokovať aj s KR
PZ SR. Pani Miroslava Kabaňová navrhla, aby sa pre políciu vybudoval iný vchod a ďalšia
polovica pavilónu by bola prístupná pre deti MŠ.
3. Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov Obce Jablonica k 31.12.2010.
Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov obce Jablonica k 31.12.2010 je vypracované písomne
a obdržali ho všetci poslanci. Obecné zastupiteľstvo schválilo predložené plnenie rozpočtu
bez pripomienok Bolo prijaté uznesenie č. č.13/2011 a).
Hlasovanie: prítomných 8 poslancov, 8 poslancov za, nikto proti, nikto sa nezdržal
hlasovania.
4. Stanovisko kontrolórky obce k plneniu rozpočtu príjmov a výdavkov obce k
k 31.12.2010.
Stanovisko k plneniu rozpočtu príjmov a výdavkov predložila kontrolórka obce Marta
Hazuchová. Je vypracované písomne a obdržali ho všetci poslanci. Kontrolórka obce
doporučila OZ predložené plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov obce k 31.12.2010 schváliť
tak, ako bolo predložené. Obecné zastupiteľstvo schválilo stanovisko kontrolórky obce bez
pripomienok. Bolo prijaté uznesenie č.13/2011 b).
Hlasovanie: prítomných 8 poslancov, 8 poslancov za, nikto proti, nikto sa nezdržal
hlasovania.
5. Záverečný účet Obce Jablonica k 31.12.2010.
Záverečný účet je vypracovaný písomne a obdržali ho všetci poslanci. Bol zverejnený
spôsobom v mieste obvyklým na pripomienkovanie občanom. Neboli doručené žiadne

pripomienky. OZ prerokovalo záverečný účet a schválilo ho bez výhrad. Bolo prijaté
uznesenie č.14/2011 a),b),c).
Hlasovanie: prítomných 8 poslancov, 8 poslancov za, nikto proti, nikto sa nezdržal
hlasovania.
6. Správa kontrolórky obce k Záverečnému účtu Obce Jablonica k 31.12.2010.
Správu k záverečnému účtu obce predložila kontrolórka obce Marta Hazuchová. Je
vypracovaná písomne, obdržali ju všetci poslanci. Doporučila OZ schváliť celoročné
hospodárenie za rok 2010 bez výhrad.
Bolo prijaté uznesenie č.14/2011 c).
Hlasovanie: prítomných 8 poslancov, 8 poslancov za, nikto proti, nikto sa nezdržal
hlasovania.
7. Výročná správa Obce Jablonica za rok 2010.
8. Účtovná závierka Obce Jablonica k 31.12.2010 – poznámky.
Výročná správa obce za rok 2010 a účtovná závierka k 31.12.2010 sú súčasťou materiálu
Rozboru hospodárenia obce Jablonica za rok 2010. Výročná správa obce sa bude schvaľovať
až po overení audítorom.
9. Správa o činnosti Spoločného obecného úradu v Senici v oblasti preneseného výkonu
štátnej správy na úseku stavebného poriadku za rok 2010.
Správa je vypracovaná písomne, každý poslanec ju obdržal. Predloženú správu Spoločného
obecného úradu v Senici za rok 2010 zobralo OZ na vedomie. Bolo prijaté uznesenie
č.15/2011.
Hlasovanie: prítomných 8 poslancov, 8 poslancov za, nikto proti, nikto sa nezdržal
hlasovania.
10. Rozpočet Spoločného obecného úradu na rok 2011.
Rozpočet je vypracovaný písomne a každý poslanec ho obdržal. OZ nemalo pripomienky
a schválilo predložený rozpočet spoločného obecného úradu v Senici. Bolo prijaté uznesenie
č. 16/2011.
Hlasovanie: prítomných 8 poslancov, 8 poslancov za, nikto proti, nikto sa nezdržal
hlasovania.
11. Správa ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku,
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2010.
Správa je vypracovaná písomne a každý poslanec ju obdržal. Nikto nemal pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie Správu ústrednej inventarizačnej komisie
o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2010.
Bolo prijaté uznesenieč.17/2011.
Hlasovanie: prítomných 8 poslancov, 8 poslancov za, nikto proti, nikto sa nezdržal
hlasovania.
12. Správa o hospodárení spoločnosti Obecný podnik Jablonica s.r.o. za obdobie od
01.01.2010 do 31.12.2010.
Správa je vypracovaná písomne a každý poslanec ju obdržal. OZ zobralo na vedomie
predloženú správu, ktorá bola schválená Valným zhromaždením spoločnosti. Bolo prijaté
uznesenie č.18/2011.

Hlasovanie: prítomných 8 poslancov, 8 poslancov za, nikto proti, nikto sa nezdržal
hlasovania.
Valné zhromaždenie na svojom zasadnutí dňa 4.4.2011 uložilo jedinému spoločníkovi Obci
Jablonica prispieť na úhradu strát spoločnosti Obecnému podniku Jablonica s.r.o. peňažným
plnením nad výšku jeho vkladu podľa § 121 Obchodného zákonníka a podľa čl.14 bod 3,
Zakladateľskej listiny o založení spoločnosti vo výške 9 163,41 €. Obecné zastupiteľstvo
schválilo Obecnému podniku Jablonica s.r.o. peňažné plnenie. Bolo prijaté uznesenie
č. 19/2011.
Hlasovanie: prítomných 8 poslancov, 8 poslancov za, nikto proti, nikto sa nezdržal
hlasovania.
13. Rôzne.
V rôznom boli predložené a riešené žiadosti a návrhy:
- Rozhodnutím predsedu NR SR z 23.marca 2011 o vyhlásení nových volieb do orgánov
samosprávy obcí je určený deň 25. jún 2011. V obci Jablonica sa budú voliť poslanci do
obecného zastupiteľstva. Z dôvodu nových volieb poslancov obecného zastupiteľstva je
potrebné určiť počet poslancov a volebný obvod. Obecné zastupiteľstvo schválilo 9
poslancov a jeden volebný obvod . Bolo prijaté uznesenie č.20/2011.
Hlasovanie: prítomných 8 poslancov, 8 poslancov za, nikto proti, nikto sa nezdržal
hlasovania.
- Návrh Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva, členov komisií OZ
a poslanca povereného funkciou sobášiaceho je vypracovaný písomne a každý poslanec ho
obdržal. Zásady odmeňovania OZ schválilo tak, ako boli predložené. Bolo prijaté uznesenie č.
21/2011 a).
Hlasovanie: prítomných 8 poslancov, 7 poslancov za, nikto proti, 1 sa zdržal hlasovania.
- Návrh odmien pre členov ZPOZ, písanie pamätnej knihy a kroniky obce. Návrh je
vypracovaný písomne a každý poslanec ho obdržal. Návrh odmien OZ schválilo tak, ako bolo
predložené. Bolo prijaté uznesenie č.21/2011 b).
Hlasovanie: prítomných 8 poslancov, 7 poslancov za, nikto proti, 1 sa zdržal hlasovania.
- Starostka obce informovala o oznámení SVP š.p. Bratislava, že odpredajú časť z pozemku
p.č.7 za cenu 2,50 €/m2. Je to odpoveď na žiadosť obce, ktorou obec žiadala o odkúpenie
časti pozemku parc. číslo 7 z dôvodu umiestnenia kanalizačného zberača v rámci stavby II.
etapy kanalizácie. OZ súhlasí s odkúpením pozemku podľa GP č. 240-241-186-2009 vo
výmere 1 782 m2 za cenu 2,50 €/m2, pre novoutvorenú parc. č.7/4. Podpísaním zmluvy
poveruje OZ starostku obce Alenu Hazuchovú. Bolo prijaté uznesenie č.22/2011.
Hlasovanie: prítomných 8 poslancov, 8 poslancov za, nikto proti, nikto sa nezdržal
hlasovania.
- Na rokovanie bolo opätovne predložená žiadosť mesta Skalica o odkúpenie akcií BVS, a.s.
Obec vlastní 25 538 akcií, čo predstavuje 0,30 % podiel zo základného imania akciovej
spoločnosti BVS a.s.. Vzhľadom k tomu, že názory poslancov sú rôzne, obec k odpredaju
zatiaľ nepristúpi.
- Žiadosť Ivana Nestarca, bytom .........., o umiestnenie lampy verejného osvetlenia na ulici
Zámostie (na Valoch). Starostka informovala, že s pánom Nestarcom už riešila jeho
požiadavky. Zostalo v riešení iba rozšírenie verejného osvetlenia. Na základe vypracovanej
ponuky finančná čiastka na realizáciu rozšírenia Verejné osvetlenie predstavuje cca 550 €. OZ
súhlasilo s rozšírením VO.
- Informácia starostky obce o zatekaní strechy na pavilóne bývalého ŠKD. Zatekanie sa
prejavuje v miestnosti, v ktorej je zriadený klub mamičiek. Je potrebné už konečne
rozhodnúť, či plánovaný DSS pre dospelých sa v týchto priestoroch bude realizovať. Nie je

možné to stále iba odkladať bez rozhodnutia. Budovu je potrebné udržiavať, aby
nedochádzalo k jej znehodnocovaniu.
- Starostka obce informovala o potrebe opraviť výtlky na miestnych komunikáciách. Zároveň
podala informáciu o príprave projektu na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na
rekonštrukciu miestnej komunikácie ulica Školská z Programu rozvoja vidieka a tiež
informáciu o podanej žiadosti na MF SR o dotáciu na výmenu okien na ŠJ a kuchyni pri ZŠ.
- Oboznámila poslancov OZ o doručenom návrhu pána Miroslava Hazuchu na vydanie
knižnej monografie Obecným úradom o bývalom vynikajúcom pedagógovi, športovom
a kultúrno-osvetovom pracovníkovi Felixovi Rímešovi (1921-2002), držiteľovi titulu „Čestný
občan Jablonice“. Predpokladaný termín vydania v roku 2012 k 10.výročiu jeho úmrtia
a k 750. výročiu prvej písomnej zmienky o obci. Zároveň vyzvala starostka obce poslancov,
aby predložili na nasledujúce zasadnutie OZ svoje návrhy, v akom rozsahu obec pripraví
oslavy 750.výročia prvej písomnej zmienky o obci v roku 2012.
- K predloženému návrhu koncepčného plánu práce Komisie kultúry, športu , mládeže
a vzdelávania, predkladateľa PaedDr. Andrej Závodný, PhD., bolo doporučené, aby materiál
vzhľadom k tomu, že predkladateľ sa rokovania OZ nezúčastnil z dôvodu pracovných
povinností, bol odložený. Bolo doporučené návrhy riešiť po voľbách poslancov najprv
v komisii a následne predložiť na rokovanie OZ.
- Starostka obce informovala poslancov OZ o vykonanom posúdení fyzikálnych porúch
v prenajatej miestnosti kaderníctva v Dome služieb znalcom z odboru stavebníctva. Podľa
posudku hlavnou príčinou vzniku plesní je nedostatočné vykurovanie v miestnosti
kaderníctva, pričom v čase merania bol radiátor zastavený. Vedľajšou príčinou je
nedostatočný tepelný odpor dotknutej obvodovej steny a preto ju navrhuje zatepliť.
- Na webovej stránke obce bude zverejnený Program rozvoja bývania, strategický dokument
pre potreby samosprávy, ku ktorému bude možné podať pripomienky a doplnky v lehote 30
dní od zverejnenia.
14. Diskusia.
Poslanec J. Janšák mal dotaz, do kedy bude odstránený predajný stánok rozličného tovaru
z miestneho trhoviska. Nájomca bol vyzvaný k odstráneniu v termíne do 30.4.2011.
Poslanci MVDr. J. Hamerlík a Mgr. J. Miča sa vyjadrili, aby sa už neuverejňovali články do
novín týkajúce sa volieb.
Pán L. Peterka sa informoval či sa musí dávať na stránku obcí aj verejné obstarávanie. Áno,
doteraz podprahové zákazky boli zverejňované na webovej stránke obce. S účinnosťou od
1.4.2011, budú zverejňované na stránke ÚVO.
Pani E. Masárová požiadala poslancov, aby zrušili uznesenie v rokovacom poriadku, aby sa
mohli ku všetkému vyjadrovať aj prítomní občania. Odpovedala starostka obce. Uložila však
kontrolórke obce uvedené prešetriť.
Ďalej sa informovala, koľko zamestnancov je na Obecnom úrade. Starostka jej vymenovala
zamestnancov.
Prečo je v rozpočte obce tak málo finančných prostriedkov pre ZŠ. Odpovedala jej účtovníčka
A. Kováčová.
Tiež sa dotazovala odpovede, na ktorú sa už písomne informovala jej dcéra, kde sú zrkadlá,
ktoré rozbila ochranka. Na uvedené bola podaná písomná informácia podľa zákona.
Tiež mala dotaz, či sú platné uznesenia z rokovania OZ, konaného 31.januára 2011, keď boli
voľby poslancov vyhlásené za neplatné. Uznesenia sú platné.
Ďalší dotaz sa týkal informácie, či máme dosť ochranných prostriedkov, keď sme v blízkosti
jadrovej elektrárne. Či by nebolo vhodné vybudovať úkryty za finančné prostriedky za daň za
jadrové zariadenie. Starostka odpovedala, že každý občan má doma jódové tablety. V sklade
CO sú ochranné masky, ale nie pre všetkých obyvateľov. Daň za jadrové zariadenie ktorú

obec do minulého roka dostávala bola použitá na ochranu životného prostredia. Ukrytie
obyvateľov je riešené v pivniciach rodinných domov.
Ďalší dotaz sa týkal odmien poslancov, aké mali odmeny v minulom volebnom období a aké
majú schválené teraz.
Mala dotaz čo je na tom pravdy, že na občanov nad 62 rokov obec dostáva príspevok.
V podielových daniach sú zahrnuté finančné prostriedky aj na 62 ročných občanov.
Pani Masárová sa ďalej informovala čo vieme o smrti p. Chudého a Svatíka a či má obec
zmapovaných občanov, ktorí žijú osamotení. Starostka odpovedala ako to bolo s p. Chudým
a Svatíkom a osamelých občanov má obec zmapovaných.
Ďalší dotaz sa týkal informácie za aký majetok máme cenné papiere v BVS. Cenné papiere
25 538 akcií predstavuje 0,30 % podiel zo základného imania akciovej spoločnosti BVS a.s.
a to podľa počtu obyvateľov.
Tiež sa vyjadrila, že na sedení s dôchodcami hovorila starostka o tom, že bola schválená
výstavba Domu dôchodcov. O takejto informácii, že obec má schválenú výstavbu určite nikde
nebolo hovorené.
Informovala sa aj o tom, ako budú pokračovať nové voľby do obecného zastupiteľstva.
Starostka obce odpovedala, že komisie budú tie isté ako pri voľbách v novembri 2010, čo nám
bolo oznámené listom z Obvodného úradu Senica.
Pani M. Mičová žiadala zverejniť na webovej stránke obce rozhodnutie ÚS. Obec Jablonica
ani starostka obce neobdržala zo súdu žiadne rozhodnutie, že voľby sú neplatné. Zistili sme si
to na webovej stránke Ústavného súdu. Každý si môže nález súdu pozrieť na ich stránke.
15. Uznesenia.
Uznesenie č.13/2011
Obecné zastupiteľstvo v Jablonici schvaľuje
a) Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov Obce Jablonica k 31.12.2010
b) Stanovisko kontrolórky obce k plneniu rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2010.
Za 8 proti 0 zdržal sa 0
Uznesenie č.14/2011
a) Obecné zastupiteľstvo v Jablonici berie na vedomie rozbor rozpočtového
hospodárenia obce za rok 2010. V zmysle zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy, § 16, ods.8, obecné zastupiteľstvo prerokovalo
záverečný účet obce za rok 2010 a celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad.
b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zúčtovať výsledok rozpočtového hospodárenia obce
na tvorbu rezervného fondu vo výške 117 935,83 €.
c) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok
2010 vo výške 117 935,83 €, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods.3, písm. a), b)
zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov, na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2011 vo výške
117 935,83 €.
d) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu kontrolórky obce k Záverečnému účtu
obce Jablonica na rok 2010.
Za 8
proti 0 zdržal sa 0
Uznesenie č.15/2011
Obecné zastupiteľstvo v Jablonici berie na vedomie Správu o činnosti spoločného obecného
úradu v Senici v oblasti preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku za
rok 2010.
Za 8 proti 0 zdržal sa 0

Uznesenie č.16/2011
Obecné zastupiteľstvo v Jablonici schvaľuje Rozpočet Spoločného obecného úradu na rok
2011.
Za 8 proti 0 zdržal sa 0
Uznesenie č.17/2011
Obecné zastupiteľstvo v Jablonici schvaľuje inventarizačnú správu Ústrednej inventarizačnej
komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
k 31.12.2010.
Za 8 proti 0 zdržal sa 0
Uznesenie č.18/2011
Obecné zastupiteľstvo v Jablonici berie na vedomie Správu o hospodárení Obecného podniku
Jablonica s.r.o. za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010.
Za 8 proti 0 zdržal sa 0
Uznesenie č.19/2011
Obecné zastupiteľstvo v Jablonici schvaľuje prispieť na úhradu straty v roku 2010 spoločnosti
Obecný podnik Jablonica s.r.o. peňažným plnením nad výšku vkladu, vo výške 9 163,41 €.
Úhrada straty bude zúčtovaná z rezervného fondu vytvoreného za rok 2011.
Za 8 proti 0 zdržal sa 0
Uznesenie č.20/2011
Obecné zastupiteľstvo v Jablonici schvaľuje pre volebné obdobie 2010-2014 počet poslancov
9 a jeden volebný obvod.
Za 8 proti 0 zdržal sa 0
Uznesenie č.21/2011
Obecné zastupiteľstvo v Jablonici schvaľuje
a) Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, komisií OZ a poslanca
povereného funkciou sobášiaceho podľa predloženého návrhu.
b) Odmeny členov ZPOZ, písanie pamätnej knihy obce a kroniky obce podľa
predloženého návrhu.
Za 7 proti 0 zdržal sa 1
Uznesenie č.22/2011
a) Obecné zastupiteľstvo v Jablonici schvaľuje odkúpenie pozemku z parc. čísla 7 pre
novoutvorenú parc.č.7/4, podľa GP č.240-241-186-2009, vo výmere 1 782 m2 za cenu 2,50
€/m2.
b) Podpísaním kúpnej zmluvy poveruje starostku obce Alenu Hazuchovú.
Za 8 proti 0 zdržal sa 0
16. Záver.
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný. Starostka obce Alena Hazuchová
poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila.

Alena Hazuchová
starostka obce

Anna Dingová
prednostka OcÚ

Overovatelia zápisnice: Ján Janšák

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

Alojz Žák

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

