Zápisnica
napísaná na 5. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Jablonici, konaného dňa 18. júla 2011

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 poslanec OZ:
Igor Horník
Ostatní prítomní:
občania obce
1. Otvorenie
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 nasledovného programu.
Hlasovanie o programe: prítomných 8 poslancov, 8 za
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Ing. Jaroslav Stanek a Marek Škápik.
PROGRAM
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
3. Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Jablonici
4. Návrh na zmenu Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce
5. Návrh na schválenie Štatútu obce Jablonica
6. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31. 12. 2010
7. Plán práce hlavného kontrolóra obce na druhý polrok r. 2011
8. Rôzne
9. Návrh na uznesenia
10. Záver
2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
Výpis uznesení z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obdržali všetci poslanci.
Kontrolu plnenia uznesení vykonala starostka obce. Všetky uznesenia boli splnené.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 8
OZ v Jablonici
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berie na vedomie
Uznesenia prijaté na ustanovujúcom zasadnutí OZ konanom dňa 11.07.2011.
3. Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Jablonici
Predkladaný návrh Rokovacieho poriadku s odôvodnenými zmenami, každý z poslancov
obdržal. Starostka vyzvala poslancov, aby sa k predkladanému návrhu vyjadrili a podali svoje
pripomienky, návrhy.
Mgr. Vaculová – sa spýtala, či sa upravoval Rokovací poriadok k 30. 9. 2010.
Starostka odpovedala, že sa k uvedenému dátumu upravoval, ale je potrebné navrhované
zmeny do rokovacieho poriadku dopracovať.
Mgr. Vaculová – chcela vedieť prečo sa urobila zmena v bode 9. v § 7 ods. 13: „Prítomným
občanom sa môže slovo udeliť až v bode programu „Diskusia“. O udelení slova rozhodne
hlasovaním obecné zastupiteľstvo.“
Myslí si, že občania by mali do diskusie vstupovať za každú cenu, lebo ich názor je podstatný.
Starostka uviedla, že občan má právo vstúpiť do diskusie, ale len v prípade ak je k téme,
potrebné diskutovať na zasadnutí obecného zastupiteľstva.
p. Škápik – myslí si, že je to dobré tak ako je to navrhované, ale nechce nikomu brať slovo
a právo vyjadriť sa.
Starostka uviedla, že ten kto chce vystúpiť v diskusii sa vyjadrí o čom chce diskutovať a OZ
hlasovaním rozhodne či sa mu slovo udelí.
Ing. Búran – navrhuje, že v bode 6, § 4, odst. 12 by sa malo vypustiť „prednostovi obecného
úradu“ z úplného znenia.
Ing. Búran - nemala by sa používať skratka VZN, nie každý tomu rozumie
Starostka uviedla, že prvýkrát je výraz použitý v úplnom tvare, t. j. „všeobecné záväzné
nariadenie“ a ďalej v texte sa používa už len skratka VZN.
Mgr. Vaculová – sa spýtala, čo všetko zahŕňa zverejnenie spôsobom v obci obvyklým.
Starostka – zverejnenie spôsobom v obci obvyklým zahŕňa: webovú stránku obce, úradnú
tabuľu, nahliadnutie do materiálov na obecnom úrade.
Mgr. Vaculová – si myslí, že by bolo dobré keby sa čítali VZN miestnym rozhlasom, aspoň
v nejakej osnove.
Starostka odpovedala, že z hľadiska rozsahu by to nebolo možné.
Navrhla alternatívu, že miestnym rozhlasom sa môže vyhlásiť, názov VZN, kedy sa bude
schvaľovať a dokedy je ho možné pripomienkovať. Materiály budú k dispozícii na obecnom
úrade, na úradnej tabuli alebo na webovej stránke obce.
Mgr. Vaculová – podľa rokovacieho poriadku: „Návrhy uznesení obecného zastupiteľstva
sa
pripravujú a predkladajú spolu s materiálmi pre poslancov najneskôr 3 dni pred
rokovaním obecného zastupiteľstva. Za ich včasnú prípravu zodpovedá predkladateľ
materiálu a za ich včasné doručenie poslancom, sekretariát starostu. Pýta sa, či tam nemá byť
najneskôr 6 dní.
Starostka uviedla, že 3 dni je stanovené zákonom.
Mgr. Vaculová – podľa rokovacieho poriadku: „Diskusia je bodom rokovania obecného
zastupiteľstva, v ktorom sa môžu hlásiť o slovo i obyvatelia obce Jablonica. Podstatné a
vecné príspevky budú uvedené v zápisnici.“
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- myslí si, že by tam mali byť zapísané nielen podstatné a vecné príspevky, ale všetky
príspevky.
Starostka uviedla, že doteraz sa v zápisnici uvádzali všetky príspevky občanov, po schválení
rokovacieho poriadku sa budú uvádzať príspevky občanov, ktorým sa udelí slovo počas
diskusie a ktoré budú podstatné a vecné.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 9
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
Zmenu Rokovacieho poriadku s doplnením v § 4 ods. 10. V poslednej vete za slovom
obvyklým sa dopĺňa „a vyhlásením v miestnom rozhlase, že sa bude schvaľovať VZN (názov
VZN, deň schvaľovania...)“ a úplné znenie rokovacieho poriadku po vykonanej zmene.
Hlasovanie: prítomných 8 poslancov, 7 za, 1 proti
4. Návrh na zmenu Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Po prerokovaní s právničkou došlo k úpravám, ktoré sú uvedené v odôvodnení. K
odôvodneniu je priložené aj úplné znenie týchto zásad. Tento materiál každý z poslancov
obdržal. Vzhľadom k tomu, že poslanci nemali k návrhu pripomienky bola zmena schválená
podľa návrhu tak, ako bol predložený.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 10
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
Zmenu zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Jablonica a s majetkom štátu, ktorý
obec užíva a úplné znenie Zásad hospodárenia s majetkom obce a s majetkom štátu.
Hlasovanie: prítomných 8 poslancov, 8 za
5. Návrh na schválenie Štatútu obce Jablonica
Každý z poslancov tento materiál obdržal. Štatút obce vychádza zo zákona o obecnom
zriadení a je prispôsobený na podmienky obce Jablonica. Štatút bol schválený tak, ako bol
predložený.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 11
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
Štatút obce Jablonica, tak ako bol predložený.
Hlasovanie: prítomných 8 poslancov, 8 za
6. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31. 12. 2010
Správa bola poslancom doručená a poslanci ju berú na vedomie.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 12
OZ v Jablonici
b e r i e na v e d o m i e
3

Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2010.
Hlasovanie: prítomných 8 poslancov, 8 za
7. Plán práce hlavného kontrolóra obce na druhý polrok r. 2011
Plán práce predložila kontrolórka obce p. Marta Hazuchová. Starostka vyzvala poslancov či
chcú plán práce kontrolórky doplniť. Keďže nikto nemal návrh na doplnenie, poslanci plán
práce hlavného kontrolóra zobrali na vedomie.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 13
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Plán práce hlavného kontrolóra obce.
Hlasovanie: prítomných 8 poslancov, 8 za
8. Rôzne
- Rozpočet obce r. 2011-2012-2013
Poslanci obdržali rozpočet aj so zmenami, ktoré boli vykonané v priebehu roku 2011. Pani
Kováčová - účtovníčka pripravila pre poslancov aj číselník s členením stredísk, zdrojov,
výdavkov a príjmov. Oboznámila ich, že rozpočet na rok 2011 je schválený a na rok 2012,
2013 je prijatý na vedomie.
Ing. Búran – sa zaujímal o servis a údržbu AVIE
p. Kováčová informovala, že AVIA je odhlásená na 4 roky z užívania. Futbalisti ju už
nevyužívajú, a teda je zbytočné platiť zákonné poistenie.
Ing. Stanek – AVIA je síce prevádzky schopná, ale futbalisti ju nevyužívajú. Prepravujú sa
buď autobusom alebo vlastnými autami. Maximálna hodnota je 500 €.
Komisia finančná a správy obecného majetku dala návrh na vyradenie. Poslanci schválili, aby
bola AVIA vyradená z majetku obce a bezplatne odovzdaná Obecnému podniku Jablonica,
spol. s r. o. na súčiastky.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 14.
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
Vyradenie skriňovej AVIE z majetku obce, ktorú používala TJ Tatran Jablonica na účely
prepravy žiakov a dorastu na futbalové zápasy a bezodplatné odovzdanie Obecnému podniku
Jablonica, spol. s r. o. na súčiastky.
Hlasovanie: prítomných 8 poslancov, 8 za
- Žiadosť Eriky Bulganovej
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva konaného dňa 22. júna 2011 bola prerokovaná žiadosť
Eriky Bulganovej bytom Jablonica č. 302 o prenájom pozemkovej plochy z parc. č. 373/3 na
umiestnenie vodomernej šachty. Zámer prenájmu bol zverejnený na webovej stránke obce.
Obecné zastupiteľstvo v Jablonici v zmysle ust. § 9 a) ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb.
v znení neskorších zmien a doplnkov schvaľuje prenájom pozemkovej plochy Erike
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Bulganovej. Je to časť pozemku parc. č. 373/3 vo výmere 2,5 m2 za účelom umiestnenia
vodomernej šachty. Cena prenájmu sa určuje 5,00 € za m2/rok.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 15
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
Prenájom pozemkovej plochy podľa §9 ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. v znení
neskorších zmien a doplnkov Erike Bulganovej, Jablonica č. 302 na dobu 10 rokov za účelom
umiestnenia vodomernej šachty. Jedná sa o časť pozemku par. č. 373/3 vo výmere 2,5 m2
v k. ú. Jablonica. Cena pozemku sa určuje 5,00 € za m2/rok.
Hlasovanie: prítomných 8 poslancov, 8 za
Žiadosť vlastníkov bytov bytového domu 569 Sídlisko Jablonica o prevod majetku obce
Vlastníci bytov v bytovom dome č. súp. 569 požiadali o odkúpenie pozemku parc. č. 392/7
pod bytovým domom.
Na prevod majetku sa vzťahuje ustanovenie § 9a) ods. 8 písm. a) zák. č. 138/91 Zb. v znení
neskorších zmien a doplnkov. Podľa zákona č. 182/1993 Zb. v znení neskorších predpisov
obec je povinná previesť pozemok pod bytovým domom vlastníkom bytov, ak o to požiadajú.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 16
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
1. Odpredaj spoluvlastníckych podielov na pozemku parc. č. 392/7 „C“ reg. k. ú. Jablonica
o výmere 462 m2 vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 569 za cenu 0,033 €/m2.
2. Prevod podielu na nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov § 9 a) ods. 8 písm. a) ako prevod podielu nehnuteľnosti podľa osobitného predpisu.
Zároveň poveruje starostku k podpísaniu kúpno-predajnej zmluvy.
Hlasovanie: prítomných 8 poslancov, 8 za
Žiadosť Moniky Hamerlíkovej a Daniela Hamerlíka o povolenie umiestnenia altánku
Žiadatelia požiadali o umiestnenie altánku na pozemku parc. č. 312/1 o rozmeroch 2 x 3 m.
Altánok bude osadený na drevenej podlahe, ľahko skladateľný a premiestniteľný pre cca 15
ľudí. Bude slúžiť na posedenie zákazníkov kaviarne MAKAMA. Obecné zastupiteľstvo
v zmysle ustanovenia § 9 ods. 9 písm. c) zák. č. 138/91 Zb. v znení neskorších zmien a
doplnkov schvaľuje zverejniť zámer prenajať časť pozemkovej plochy parc. č. 312/1 vo
výmere 20 m2 za cenu minimálne 3,30 € za m2/rok. Zámer bude zverejnený na webovej
stránke obce.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 17
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
zverejniť zámer podľa § 9 a) ods. 9 písm. c), zák. č. 138/1991 Zb. v znení neskorších zmien a
doplnkov prenajať pozemkovú plochu, časť pozemku parc. č. 312/1 vo výmere 20 m2 za cenu
minimálne 3,30 € za m2/rok.
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Hlasovanie: prítomných 8 poslancov, 8 za
Návrh na modernizáciu školskej kuchyne a školskej jedálne
Obec má v pláne v tomto roku začať s modernizáciou školskej kuchyne a jedálne.
Predchádzajúce OZ pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2011 ponechalo rozhodovanie, ktoré
aktivity sa budú v roku 2011 realizovať novozvoleným poslancom. Vzhľadom na situáciu,
ktorá vznikla po novembrových voľbách sa termíny aktivít, ktoré plánujeme realizovať
posunuli. Čo sa týka modernizácie ŠK a ŠJ je potrebné vymeniť okná, podlahu v školskej
jedálni, znížiť strop v ŠJ, rekonštruovať strechu, zmeniť tepelný zdroj TÚV (teplej úžitkovej
vody) z elektrického na plynový. Postupnosť prác odporučí komisia výstavby.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 18
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
modernizáciu školskej kuchyne a školskej jedálne podľa dôležitosti prác, ktoré odporučí
komisia výstavby.
Hlasovanie: prítomných 8 poslancov, 8 za
Valné zhromaždenie Obecného podniku Jablonica, s. r. o.
Valné zhromaždenie spoločnosti Obecný podnik Jablonica, s. r. o. je orgánom spoločnosti,
ktoré tvoria poslanci OZ, ktorí súhlasia s tým, že sa stanú členmi valného zhromaždenia.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 19
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
Členov valného zhromaždenia spoločnosti Obecný podnik Jablonica, s. r. o., zloženého
z poslancov OZ.
Hlasovanie: prítomných 8 poslancov, 8 za
Návrh na schválenie úveru
Starostka obce informovala poslancov, že úver ktorý mala obce schválený v roku 2007 na
investičné akcie bude v júli 2011 splatený. Predložila návrh, aby si obec zobrala úver na
ďalšie investičné akcie, ktoré plánujeme realizovať. Navrhuje, aby bolo schválené, že sa môže
začať s prípravou podkladov potrebných k schváleniu úveru.
Bolo prijaté:
Uznesenie č. 20
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
Pripraviť na ďalšie rokovanie OZ podklady potrebné k schváleniu úveru.
Hlasovanie: prítomných 8 poslancov, 8 za
8. Diskusia
Starostka obce vyzvala predsedov komisií, aby si dohodli a uskutočnili svoje prvé zasadnutia,
ktorých sa chce zúčastniť.
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p. Mičová – Prečo sa neurobila rekonštrukcia jedálne v tom čase keď sa rekonštruovala aj
základná škola z peňazí z eurofondov.
starostka - Na rekonštrukciu objektov ZŠ bola stanovená výška nenávratného finančného
príspevku na jedného žiaka. Prepočtom na počet žiakov vyšla suma v rámci ktorej sme mohli
uskutočniť práce, ktoré bolo prvoradé urobiť. Preto sa tento objekt do rekonštrukcie finančne
nezmestil.
p. Mičová – Pozerala si platy starostov, ktoré sú veľmi nadnesené proti platom primátorov
miest, v ktorých sa neustále niečo buduje.
p. Mičová – Keď sa doma pozrela z okna videla verejno-prospešných pracovníkov ako tam
s malými motyčkami čistili, pomaly pritom ležali. Podľa nej nemajú vhodné pracovné
náradie.
starostka – Majú normálne motyky, klčovnice a kramle aj všetko ostatné pracovné náradie,
ktoré pri práci potrebujú.
p. Mičová – Už niekoľkokrát upozornila starostku na vykášanie priekopy pri ceste 1. triedy.
Obecný pozemok vykáša po priekopu a chce, aby cestári vykášali verejný priestor.
starostka – Cesta I/50 ako aj priľahlý pozemok k nej až po hranice pozemkov súkromných
vlastníkov je v správe Slovenskej správy ciest Bratislava. SSC vykáša iba vedľa cesty
v extraviláne obce. Občania na ulici Trnavskej si priestranstvá pred svojimi nehnuteľnosťami
udržiavajú.
p. Andrašíková – Kedy sa začnú v Jablonici robiť chodníky, tak aby to normálne vyzeralo?
starostka – Chodníky vyzerajú normálne a budú sa v obci robiť postupne podľa dôležitosti
a odporučenia komisie výstavby a schválenia OZ.
Na chodníku v blízkosti domu služieb je kus pokazený. Chodí sa tam na obedy a nikto to
nevidí. Nikto to ešte nenahlásil? Kúsok tak, kúsok tak. Táto Jablonica vyzerá na opicu. Pekný
chodník je len na Trnavskú. Chodník pred Jurovatým je pokazený.
starostka – Pekné chodníky sú aj na iných miestach. Pán Jurovatý oznámil Obecnému úradu,
že po ukončení práce, keď tam nebudú jazdiť autá chodník opraví.
Mgr. Vaculová – Chcela by vedieť ako sa dostaneme po materiál komisie kultúry, ktorá
pracovala predtým?
starostka – Zápisnice sú uložené v materiáloch minulého volebného obdobia. Predsedom
kultúrnej komisie bol Mgr. Miča, ktorý bude aj teraz členom komisie, treba sa spýtať jeho ako
pracovali.
Mgr. Vaculová – Sú uzatvorené zmluvy týkajúce sa prenájmu priestorov v dome kultúry?
Bude mať kultúrna komisia k dispozícii nájomné zmluvy súvisiace s prenájom priestorov
v dome kultúry?
starostka – Zmluvy sú uzatvorené a sú k dispozícii na obecnom úrade.
p. Škápik – Urobilo sa už niečo alebo sa už niečo robí z projektu Kanalizácia II. etapa?
starostka – Nie ešte sa nič nerobilo. Zatiaľ je podpísaná zmluva medzi obcou a Ministerstvom
životného prostredia o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Verejné obstarávanie
na zhotoviteľa stavby bolo zrušené a je vyhlásené nové.
p. Škápik – Je dotácia časovo obmedzená? Je možné, že o peniaze prídeme?
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starostka – Zmluva je podpísaná. Obec poskytnutý NFP musí použiť a zrealizovať projekt
najneskôr do 31. 8. 2013.
p. Masárová – Má len faktickú pripomienku, aby starostka usmernila pracovníčky, a aby ich
o všetkom informovala kde je a kedy sa vráti. Lebo keď ju hľadala, p. Dingová jej vždy
povedala, že p. starostka tu nie je a ani tu nebude. Dva týždne chodila na úrad a zbytočne,
lebo jej nikto nevedel povedať kedy sa vráti.
starostka – Dva týždne v kuse som na úrade nebola ani keď som bola na dovolenke. Kam
idem vedia pracovníčky aj keď som len v obci.
9. Návrh na uznesenia
Obecné zastupiteľstvo v Jablonici na 5. zasadnutí prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 8
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Uznesenia prijaté na ustanovujúcom zasadnutí OZ konanom dňa 11.07.2011
Uznesenie č. 9
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
Zmenu Rokovacieho poriadku s doplnením v § 4 ods. 10. V poslednej vete za slovom
obvyklým sa dopĺňa „a vyhlásením v miestnom rozhlase, že sa bude schvaľovať VZN (názov
VZN, deň schvaľovania...)“ a úplné znenie rokovacieho poriadku po vykonanej zmene.
Uznesenie č. 10
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
Zmenu zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Jablonica a s majetkom štátu, ktorý
obec užíva a úplné znenie Zásad hospodárenia s majetkom obce a s majetkom štátu.
Uznesenie č. 11
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
Štatút obce Jablonica, tak ako bol predložený.
Uznesenie č. 12
OZ v Jablonici
b e r i e na v e d o m i e
Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2010.
Uznesenie č. 13
OZ v Jablonici
berie na vedomie
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Plán práce hlavného kontrolóra obce.
Uznesenie č. 14.
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
Vyradenie skriňovej AVIE z majetku obce, ktorú používala TJ Tatran Jablonica na účely
prepravy žiakov a dorastu na futbalové zápasy a bezodplatné odovzdanie Obecnému podniku
Jablonica, spol. s r. o. na súčiastky.
Uznesenie č. 15
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
Prenájom pozemkovej plochy podľa §9 ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. v znení
neskorších zmien a doplnkov Erike Bulganovej, Jablonica č. 302 na dobu 10 rokov za účelom
umiestnenia vodomernej šachty. Jedná sa o časť pozemku par. č. 373/3 vo výmere 2,5 m2
v k. ú. Jablonica. Cena pozemku sa určuje 5,00 € za m2/rok.
Uznesenie č. 16
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
1. Odpredaj spoluvlastníckych podielov na pozemku parc. č. 392/7 „C“ reg. k. ú. Jablonica
o výmere 462 m2 vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 569 za cenu 0,033 €/m2.
2. Prevod podielu na nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov § 9 a) ods. 8 písm. a) ako prevod podielu nehnuteľnosti podľa osobitného predpisu.
Zároveň poveruje starostku k podpísaniu kúpno-predajnej zmluvy.
Uznesenie č. 17
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
zverejniť zámer podľa § 9 a) ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. v znení neskorších zmien
a doplnkov prenajať pozemkovú plochu, časť parc. č. 312/1 vo výmere 20 m2 za cenu
minimálne 3,30 € za m2/rok.
Uznesenie č. 18
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
modernizáciu školskej kuchyne a školskej jedálne podľa dôležitosti prác, ktoré odporučí
komisia výstavby.
Uznesenie č. 19
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
Členov valného zhromaždenia spoločnosti Obecný podnik Jablonica, s. r. o., zloženého
z poslancov OZ.
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Uznesenie č. 20
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
Pripraviť na ďalšie rokovanie OZ podklady potrebné k schváleniu úveru.
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
Marek Škápik

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