Zápisnica
napísaná na 17. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Jablonici, konanom dňa
25. 11. 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
Prizvaný:
Anna Kováčová – účtovníčka obce
Mgr. Zuzana Vitteková – riaditeľka ZŠ
Ostatní prítomní:
občania obce (Eva Dobiášová)
1.Otvorenie
a) Rokovanie Obecného zastupiteľstva otvorila a viedla Alena Hazuchová starostka obce,
ktorá prítomných privítala. Pozvánka s programom rokovania spolu s materiálom bola
doručená včas všetkým poslancom. Program bol zverejnený spôsobom v mieste obvyklým.
Starostka sa spýtala či poslanci súhlasia s programom zasadnutia a dala hlasovať o programe.
1.Otvorenie
a) schválenie programu
b) určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
3. 4.zmena rozpočtu príjmov a výdavkov obce Jablonica v roku 2013
4. Návrh rozpočtu obce Jablonica na roky 2014 – 2015 – 2016 /pracovná verzia/
5.Voľba prísediacich pre Okresný súd Senica
6. Rôzne
7. Diskusia
8.Uznesenia
9. Záver
Hlasovanie o programe: prítomných 8 poslancov, 8 za
b) Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Peter Hazucha a Mgr. Jana Vaculová.
2. Kontrola plnenia uznesení
Výpis uznesení zo 16. riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 12. 08. 2013 obdržali všetci
poslanci. Kontrolu plnenia uznesení vykonala starostka obce. Uznesenia boli splnené.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 88/2013
OZ v Jablonici
berie na vedomie
uznesenia prijaté na 16. riadnom zasadnutí OZ konanom dňa 12. 8. 2013.
Hlasovanie: prítomných 8 poslancov, 8 za
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3. 4. Zmena rozpočtu príjmov a výdavkov obce Jablonica v roku 2013
Písomný materiál k 4. zmene rozpočtu poslanci obdržali včas. Nakoľko neboli vznesené
žiadne pripomienky ani návrhy, zmena rozpočtu bola schválená tak, ako bola predložená.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 89/2013
OZ v Jablonici
schvaľuje
4. 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:

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
príjmové

1 196 667
337 977

Návrh na 4. zmenu
rozpočtu na rok 2013
(v €)
+ 1 113
+ 192 598

275 040

+0

275 040

Príjmy spolu

1 809 684

+ 193 711

2 003 395

344 724

0

344 724

68 439

0

68 439

8 000

0

8 000

1 817 684

+ 193 711

2 011 395

Rozpočet
po zmenách

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

Rozpočet
po zmenách
Bežné výdavky - obec
Bežné transfery školstvo
Kapitálové výdavky obec
Kapitálové transfery školstvo
Finančné operácie
výdavkové - obec
Výdavky spolu
Prevod vlastných
príjmov ZŠ
Výdavky obec + škola

733 367

Návrh na 4. zmenu
rozpočtu na rok 2013
(v €)
- 10 066

472 705
496 782

Rozpočet na rok 2013
po 4. zmene (v €)
1 197 780
530 575

Rozpočet na rok 2013
po 4. zmene (v €)
723 301
472 705

+ 116 032

48 953

612 814
48 953

39 692

50 000

89 692

1 791 499

+ 155 966

1 947 465

8 000

0

8 000

1 799 499

+ 155 966

1 955 465

Nerozdelená rezerva (v pôvodne schválenom rozpočte
Nerozdelená rezerva po 1. zmene rozpočtu
Nerozdelená rezerva po 2. zmene rozpočtu
Nerozdelená rezerva po 3. zmene rozpočtu
Nerozdelená rezerva po 4. zmene rozpočtu

11 715 €
4 443 €
18 955 €
18 185 €
55 930 €

Hlasovanie: prítomných 8 poslancov, 8 za
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4. Návrh rozpočtu obce Jablonica na roky 2014-2015-2016
Návrh rozpočtu bol predložený poslancom ako pracovná verzia na prípadné doplnenie
a pripomienkovanie, aby mohol byť zverejnený v zmysle Zákona č.369/1990 § 9, pred
schválením poslancami OZ.
Pani Kováčová upozornila poslancov, aby si opravili textovú časť návrhu rozpočtu výdavkov
podľa rozpočtových položiek, str. 9, 08100 642 002. Príspevok na činnosť Turistický oddiel,
patrí text Telovýchovná jednota. Informovala o rekapitulácii bežného rozpočtu, kapitálového
rozpočtu a finančných operácií. Bežný rozpočet je prebytkový.
Starostka obce uviedla, že v návrhu rozpočtu obce nie sú uvedené investičné i neinvestičné
aktivity obce, ktoré plánujeme v budúcom roku realizovať. Prebytok bude rozdelený pri I.
zmene na základe vysúťažených cien.
V návrhu plánovaných aktivít je oprava chodníka v areáli MŠ, nové ihrisko pre deti v MŠ,
revitalizácia námestia, okolia OcÚ a DK, rekonštrukcia chodníkov na ul. ČA, Ľ. Štúra,
výsadba stromov na ul. ČA, a iné pre obec potrebné aktivity.
Vyzvala poslancov, aby aj z ich strany boli podané návrhy na prípadné práce, ktoré by bolo
potrebné urobiť.
Nakoľko zo strany poslancov neboli návrhy na doplnenie alebo zmenu návrhu rozpočtu,
odporučili ho zverejniť tak, ako bol predložený.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 90/2013
OZ v Jablonici
odporúča
zverejniť návrh rozpočtu obce Jablonica na roky 2014 – 2015 – 2016, tak ako bol predložený.
Hlasovanie: prítomných 8 poslancov, 8 za.
5. Voľba prísediacich pre Okresný súd Senica
Na základe požiadavky Okresného súdu v Senici o navrhnutie kandidátov z radov našich
občanov za prísediacich v trestných veciach na Okresnom súde v Senici boli navrhnutí
kandidáti Ing. Darina Brožovičová, Jablonica č. 705, Anna Gočálová, Jablonica č. 168
(doterajšie prísediace) a na vlastnú žiadosť Jozef Krutý, Jablonica č. 275.
Kandidáti spĺňajú predpoklady na voľbu prísediacich a keďže neboli žiadne námietky voči
navrhovaným a nebol podaný ďalší návrh, boli navrhovaní zvolení za prísediacich.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 91/2013
OZ v Jablonici
volí
prísediacich pre Okresný súd v Senici
Ing. Darinu Brožovičovú, nar.................., bytom Jablonica Zápotocká č. 705
Annu Gočálovú, nar. ................, bytom Jablonica Kočovská č. 168
Jozefa Krutého, nar. ................, bytom Jablonica Nádražná č. 275
Hlasovanie: prítomných 8 poslancov, 8 za.
Starostka obce privítala na rokovaní OZ novú riaditeľku ZŠ Mgr. Zuzanu Vittekovú. Vyzvala
pani riaditeľku, aby predstavila svoje plány, aktivity do budúcna, ako si predstavuje chod
a fungovanie školy.
Pani riaditeľka vo svojom vystúpení uviedla, že sa chce zamerať na bližšiu spoluprácu
s rodičmi, na výchovu a vzdelávanie žiakov, obnovu školského vybavenia tried.
Poslankyňa Mgr. Jana Vaculová sa spýtala na výučbu a krúžky nemeckého jazyka. Pani
riaditeľka odpovedala, že výučbu nemeckého jazyka chcú úplne vypustiť pre malý záujem
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hlavne v nižších ročníkoch. Kontrolórka obce pani Hazuchová reagovala, že to bude chýbať
žiakom potom na druhej škole. Bude to veľká priepasť medzi druhým cudzím jazykom.
6. Rôzne
Starostka obce predložila zámer odpredať časť pozemku parc.č.197/1, ktorá je vyznačená
v GP č. 67/2013 ako novovytvorený pozemok parc. č. 197/13 vo výmere 663 m2. Cena podľa
znaleckého posudku je 7 900,00 €. Prevod vlastníctva nehnuteľnosti v zmysle § 9a, ods. 1
písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov priamym predajom minimálne za
cenu podľa znaleckého posudku.
Pani poslankyňa Vaculová dala protinávrh, odpredaj za cenu 8 000,00 €.
Hlasovaním bol schválený návrh na odpredaj pozemku za cenu minimálne 8 000,00 €.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 92/2013
OZ v Jablonici
na základe §9a ods. 1, písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
a) zámer odpredať časť pozemku registra 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
663m2 za cenu najmenej 8 000,00 €.
b) prevod vlastníctva nehnuteľnosti v zmysle § 9 a, ods.1 písm. c) zákona č.138/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov priamym predajom.
Hlasovanie: prítomných 8 poslancov, 7 za, 0 proti, 1 sa zdržal (Ing. Búran)
Starostka obce určila komisiu v zložení Ing. Jaroslav Stanek, Ing. Jaromil Búran a Mgr. Eva
Kosová, ktorá vyhodnotí podané ponuky uchádzačov.
Na základe realizovaných prác v ZŠ Jablonica, a to rekonštrukcie vykurovacieho systému
v ZŠ, rekonštrukcie podlahy v telocvični a rekonštrukcie sociálnych zariadení v telocvični je
potrebné schváliť zverenie zhodnoteného majetku obce Jablonica do užívania ZŠ.
V zmysle Odovzdávajúceho protokolu sa jedná o hodnotu 79 137,12 €. Poslanci OZ
schvaľujú zverenia majetku obce do užívania ZŠ tak, ako je uvedené v Odovzdávajúcom
protokole.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 93/2013
OZ v Jablonici
schvaľuje
zverenie majetku obce Jablonica do užívania Základnej školy Jablonica, v zmysle
Odovzdávajúceho protokolu v hodnote 79 137,12 € za rekonštrukciu sociálnych zariadení a
rekonštrukciu podlahy v telocvični a za rekonštrukciu vykurovacieho systému v ZŠ
s účinnosťou od 01. 11. 2013.
Hlasovanie: prítomných 8 poslancov, 8 za
Starostka obce hovorila o výsadbe stromov na ul. ČA a požiadala poslancov, aby na základe
predloženého zoznamu druhov stromov navrhli aké stromy by bolo vhodné vysadiť. Mali by
to byť stromy listnaté, k čomu sa prikláňa i kontrolórka obce, a to konkrétne japonská
čerešňa.
Ďalej informovala o vandalizme na autobusovej stanici, a to konkrétne o rozbíjaní okien.
Poslanci odporúčajú namontovať kamerový systém.
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Starostka predložila svoju žiadosť o preplatenie alikvotnej časti nevyčerpanej dovolenky.
Poslanci schválili preplatenie 10 dní dovolenky uzn. č. 94/2013.
Bolo prijaté
Uznesenie č.94/2013
OZ v Jablonici
schvaľuje
starostke obce preplatenie alikvotnej časti nevyčerpanej dovolenky 10 pracovných dní.
Hlasovanie: prítomných 8 poslancov, 8 za
Starostka obce odporučila, aby pre rok 2014 ostala daň z nehnuteľností ako aj miestne
poplatky na úrovni roku 2013. Poslanci s návrhom súhlasili.
Kontrolórka obce informovala, že sa nedoplatky vymáhajú. Problém je u občanov v hmotnej
núdzi, ktorým nie je možné siahnuť na dávky. Mgr. Jana Vaculová navrhla, aby niečo odrobili
pre obec pretože je to nespravodlivé voči ostatným občanom.
7. Diskusia
V diskusii pán Škápik oznámil, že nesvieti VO od mosta po železnicu, a že je potrebné očistiť
chodník v tejto časti.
Mgr. Čerešník hovoril ohľadom zafukovania Hurbanovej ulice snehom od družstva. Navrhol
umiestnenie paliet alebo vetrolamov, ktoré by zachytávali sneh. Ing. Stanek taktiež navrhol
umiestniť vetrolamy vedľa cesty k MŠ kvôli zafukovaniu snehom.
Ing. Vulgan sa spýtal, či sa bude výjazd z ul. Svätojánska asfaltovať alebo betónovať.
Starostka odpovedala, že sa bude asfaltovať.
8. Uznesenia prijaté na 17. riadnom zasadnutí OZ
OZ Jablonica na svojom 17. riadnom zasadnutí konanom dňa 25. novembra 2013 prijíma:
Uznesenie č. 88/2013
OZ v Jablonici
berie na vedomie
uznesenia prijaté na 16. riadnom zasadnutí OZ konanom dňa 12. 08. 2013.
Uznesenie č. 89/2013
OZ v Jablonici
schvaľuje
4. 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:

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
príjmové

1 196 667
337 977

Návrh na 4. zmenu
rozpočtu na rok 2013
(v €)
+ 1 113
+ 192 598

275 040

+0

275 040

Príjmy spolu

1 809 684

+ 193 711

2 003 395

344 724

0

344 724

68 439

0

68 439

Rozpočet
po zmenách

Z toho:
+ príjmy pre ZŠ
+ príjmy ZŠ (vratky
z projektu 2012)

Rozpočet na rok 2013
po 4. zmene (v €)
1 197 780
530 575
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+ vlastné príjmy ZŠ
Príjmy spolu: obec +
škola

8 000

0

8 000

1 817 684

+ 193 711

2 011 395

Rozpočet
po zmenách
Bežné výdavky - obec
Bežné transfery školstvo
Kapitálové výdavky obec
Kapitálové transfery školstvo
Finančné operácie
výdavkové - obec
Výdavky spolu
Prevod vlastných
príjmov ZŠ
Výdavky obec + škola

733 367

Návrh na 4. zmenu
rozpočtu na rok 2013
(v €)
- 10 066

Rozpočet na rok 2013
po 4. zmene (v €)

472 705

472 705
496 782

723 301

+ 116 032

612 814
48 953

48 953
39 692

50 000

89 692

1 791 499

+ 155 966

1 947 465

8 000

0

8 000

1 799 499

+ 155 966

1 955 465

Nerozdelená rezerva (v pôvodne schválenom rozpočte
Nerozdelená rezerva po 1. zmene rozpočtu
Nerozdelená rezerva po 2. zmene rozpočtu
Nerozdelená rezerva po 3. zmene rozpočtu
Nerozdelená rezerva po 4. zmene rozpočtu

11 715 €
4 443 €
18 955 €
18 185 €
55 930 €

Uznesenie č. 90/2013
OZ v Jablonici
odporúča
zverejniť návrh rozpočtu obce Jablonica na roky 2014 – 2015 – 2016, tak ako bol predložený.
Uznesenie č. 91/2013
OZ v Jablonici
volí
prísediacich pre Okresný súd v Senici
Ing. Darinu Brožovičovú, nar. ........................, bytom Jablonica Zápotocká č. 705
Annu Gočálovú, nar.........................., bytom Jablonica Kočovská č. 168
Jozefa Krutého, nar. ........................., bytom Jablonica Nádražná č. 275
Uznesenie č. 92/2013
OZ v Jablonici
na základe §9a ods. 1, písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
a) zámer odpredať časť pozemku registra 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
663m2 za cenu najmenej 8 000,00 €.
b) prevod vlastníctva nehnuteľnosti v zmysle § 9 a, ods.1 písm. c) zákona č.138/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov priamym predajom.
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Uznesenie č. 93/2013
OZ v Jablonici
schvaľuje
zverenie majetku obce Jablonica do užívania Základnej školy Jablonica, v zmysle
Odovzdávajúceho protokolu v hodnote 79 137,12 € za rekonštrukciu sociálnych zariadení a
rekonštrukciu podlahy v telocvični a za rekonštrukciu vykurovacieho systému v ZŠ
s účinnosťou od 01. 11. 2013.
Uznesenie č. 94/2013
OZ v Jablonici
schvaľuje
starostke obce preplatenie alikvotnej časti nevyčerpanej dovolenky 10 pracovných dní.
9. 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. Jana Vaculová

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