Zápisnica
napísaná na 4. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Jablonici, konaného dňa 22. júna 2011
Prítomní:
Alena Hazuchová – starostka obce
Marta Hazuchová – kontrolórka obce
Poslanci OZ:
Jozef Dohnálek, MVDr. Ján Hamerlík, Igor Horník, Ján Janšák, Milan Kopecký, Mgr. Ján
Miča, Ing. Jaroslav Stanek, Ing. Jozef Vulgan, Alojz Žák
Ostatní prítomní:
občania obce
PROGRAM
1. Otvorenie
a) schválenie programu rokovania
b) určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
3. Druhá úprava rozpočtu Príjmov a výdavkov obce Jablonica v roku 2011
4. Správa o dosiahnutých výchovno-vyučovacích výsledkov za 3. štvrťrok školského roku
2010/2011
5. Návrh na schválenie „Programu rozvoja bývania obce Jablonica“ (zverejnený na stránke
obce od 18. apríla 2011 doteraz)
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Návrh na uznesenie
9. Záver
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, obecné zastupiteľstvo rokovalo podľa
schváleného programu.
Hlasovanie: prítomných 9 poslancov, 9 za
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci MVDr. Ján Hamerlík a Igor Horník
2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
Kontrolu plnenia uznesení vykonala starostka obce.
- Uznesenie č. 23/2011 je splnené.
- Uznesenie č. 24/2011 je v plnení.

- Uznesenie č. 25/2011 je v plnení.
3. Druhá úprava rozpočtu príjmov a výdavkov obec Jablonica v r. 2011
Predkladaný materiál vypracovala účtovníčka p. Kováčová a bol prerokovaný na zasadnutí
komisie finančnej a správy obecného majetku. Každý poslanec ho obdržal. Starostka
informovala, že prišlo k zmenám v oblasti príjmov. Konkrétne sa to týka dane za jadrové
zariadenie, ktorú v tomto roku nedostaneme. Z dôvodu, že obec síce spadá do 21 km pásma
ohrozenia , kataster obce zasahuje, ale nezasahuje zastavané územie obce.
p. Kopecký – Starostovia sa obrátili na generálnu prokuratúru so žiadosťou na preskúmanie
zákonitosti postupu? Aký je výsledok?
Starostka odpovedala, že obec postúpila spisový materiál Advokátskej kancelárii, ktorá
zastupuje všetky obce, ktorých sa problém týka. Toho času začína prebiehať súdne konanie,
obce sú postupne predvolávané na súd do Bratislavy. Obec Jablonica ešte nebola predvolaná.
p. Kopecký – Mal otázku ešte k rozpočtu obce. Bežné výdavky cestná doprava sa zvyšuje
o 6 000,00 €. Zaujímal sa či je spracovaný nejaký plán, ktoré cesty sa budú udržiavať alebo či
sa pripravuje tento plán? Čo všetko zahŕňa toto navýšenie? Ďalej sa pýtal na:
- navýšenie výdavkov na položke mzdy zamestnancov po obci,
- navýšenie počtu zamestnancov,
- aký je teraz počet zamestnancov,
- o koľko sa plánuje zvýšiť.
Starostka uviedla, že položka na údržbu ciest bola navýšená z dôvodu plánovanej opravy
výtlkov na miestnych komunikáciách a niektorých nájazdov z miestnych komunikácií na
štátne cesty. Zmapovala sa situácia v obci a bola oslovená stavebná firma Hílek, aby
vypracovala predbežnú cenovú ponuku. Pracovníci firmy pomerali určené miesta.
Predpokladaná suma je cca 6 000,00 €. Samozrejme sa bude robiť prieskum trhu. Určí sa
komisia, ktorá bude v tejto veci rozhodovať.
Pripravuje sa žiadosť o získanie finančných prostriedkoch z Programu rozvoja vidieka
v rámci MAS Podhoran. Do konca júna podáme projekt na rekonštrukciu Školskej ulice. Obec
môže získať maximálne 66 000,00 €. Súťaž na zhotoviteľa stavby už prebehla a vyhrali ju
Cesty Nitra.
K otázke týkajúcej sa navýšenia výdavkov na položke mzdy zamestnancov po obci jedná sa
o štyroch pracovníkov prijatých na 6 mesiacov (§ 50j zák. o službách zamestnanosti). Mzda je
refundovaná vo výške 95 % z ÚPSVaR a 5 % zo Slovenského vodohospodárskeho podniku,
š.p., Povodie Moravy. Počet zamestnancov úradu sa zvyšovať nebude. Organizačná štruktúra
sa z hľadiska počtu nemení.
p. Miča – sa pýtal na zohrievanie vody pre školskú kuchyňu a jedáleň
Súčasne zásobovanie školskej kuchyne a jedálne je finančne nákladné nakoľko elektrický
ohrievač vody je objemovo pre ŠK predimenzovaný a je umiestnený až v kotolni ZŠ. Podľa
vyjadrenia projektanta bude po ekonomickej stránke výhodnejší ohrev vody plynom s tým, že
sa ohrievače a kotol umiestnia priamo v školskej kuchyni.
Starostka informovala, že cez prázdniny sa plánuje aj výmena okien a podlahy v školskej
jedálni. Požiadali sme MF SR o dotáciu, ale zatiaľ nerozhodlo. Projektant bol takisto
požiadaný o vyčíslenie nákladov na opravu strechy nad kuchyňou a jedálňou a uvažovať treba
aj so znížením stropu v jedálni.

4. Správa o dosiahnutých výchovno-vyučovacích výsledkoch za 3. štvrťrok v školskom
roku 2010/2011
Správa bola predložená písomne a každý poslanec ju obdržal. Prítomná bola aj riaditeľka
Základnej školy Jablonica. Zhodnotila, že žiaci nemajú dostatočný záujem o učenie a je
neskutočne náročné ich zaujať. ZŠ podala aj projekt na modernizáciu vzdelávania a čaká sa na
schválenie do konca augusta. Mala by pribudnúť nová technika a nové metódy, ktoré by mali
zvýšiť záujem žiakov.
Riaditeľka oznámila, že budúci rok bude historicky najnižší počet prvákov, a to 10 a plánuje
sa s 1 oddelením školského klubu. Poslanec Mgr. Ján Miča zhodnotil, že nedisciplinované
správanie sa prejavuje aj už na prvom stupni. Musí sa volať aj pomoc odborníkov.
Kontrolórka obce zisťovala informácie týkajúce sa zameškaných ospravedlnených hodín,
ktorých počet je veľmi vysoký.
Riaditeľka odpovedala, že zameškané ospravedlnené hodiny tvoria ospravedlnenky od
rodičov a ospravedlnenky pre nemoc. Rodič má nárok ospravedlniť všetky zameškané hodiny.
Mgr. Ján Miča poznamenal, že sa blížia prázdniny a je potrebné zabezpečiť ochranu
športoviska v areáli Základnej školy. Navrhol, že by bolo vhodné skontaktovať sa s Mestskou
políciou v Senici, aby robila výjazdy a v prípade potreby zasiahla. Starostka túto možnosť
preverí.
Správa sa berie na vedomie.
5. Schválenie „Programu rozvoja bývania v obci Jablonica“
Materiál bol zverejnený na webovej stránke obce od 18. apríla 2011 a až doteraz ho bolo
možné pripomienkovať.
Poslanec Kopecký si ho pozrel a myslí si, že je zaujímavý a dobre spracovaný. Zaujal ho
demografický vývoj obyvateľstva, z ktorého vyplýva, že v roku 2025 sa plánuje s nárastom
obyvateľov na 2 700. V programe mu, ale chýba zakomponované ako udržať mladých ľudí
v obci a ako ich sem dotiahnuť. Navrhuje tam zakomponovať riešenie dopravy na I/51,
skvalitnenie služieb, kultúrny rozvoj obce.
Starostka sa domnieva, či by nebolo vhodnejšie tieto návrhy zaradiť do programu
„Hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce“, pokiaľ by tam neboli. Vyzvala p. Kopeckého ,
aby svoj návrh podal písomne a starostka ho odovzdá spracovateľovi dokumentu.
Tento bod programu sa zatiaľ nebude schvaľovať.
6. Rôzne
- Schválenie platu starostke obce.
- Prenájom časti pozemku.
- Prevod majetku obce.
- Výpoveď z nájmu v budove TJ a žiadosti o prenájom priestorov.
- Rekonštrukcia strechy na Dome kultúry.
- Informácie o akcii „Rohožnícke obecné slávnosti“ a festivale MAS Podhoran.
- Príspevok na medzinárodný hádzanársky turnaj, ktorý sa uskutoční v Jablonici.
- Informácie ohľadom vytvorenia ďalšej triedy v MŠ z dôvodu navýšenia počtu detí.

Schválenie platu starostke obce
Podľa novely zákona č. 253/1994 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov je potrebné
prerokovať do 30. 6. 2011 výšku platu starostky obce. Ing. Stanek preložil návrh na
schválenie platu starostke obce vo výške 2 437, 00 €. Uvedené bolo prejednané aj na komisii
finančnej a správy obecného majetku.
Novela zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátor miest v znení zákona č. 37/1994 Z. z., 172/1998 Z. z., 453/2001 Z. z., 289/2002 Z.
z., 460/2008 Z. z. a 154/2011 Z. z. určuje plat starostke obce takto:
Priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslená štatistickým
úradom SR je 769,00 €.
Koeficient podľa počtu obyvateľov v tretej platovej skupine je 1,98-násobok. Obecné
zastupiteľstvo môže plat zvýšiť až o 70 %. Predpokladaný návrh je zvýšenie o 60 %.
Ing. Stanek informoval, že tento plat je stabilný nie je možné ho zvýšiť o pohyblivé zložky
platu a prehodnocuje sa ročne.
Mgr. Miča si myslí, že čísla sú nadnesené. Kontrolórka obce poznamenala, že starostka obce
je predstaviteľka obce, najvyšší a zároveň štatutárny orgán obce. Myslí si, že práca starostky
nie je na 8 hodín denne. Je to práca aj cez víkend, keď u nej zazvonia občania a potrebujú
pomoc. Váži si prácu starostky aj poslancov v tom, že v roku 2009, 2010 v čase hospodárskej
krízy nemusela naša obec siahať po úveroch aj keď prídel z podielových daní bol ¼. Je treba
zhodnotiť prácu starostky a dať návrhy na výšku jej platu:
Pani Masárová vstúpila do rokovania s tým, že kontrolórka obce obhajuje plat starostky.
Kontrolórka obce sa obhájila, že vyslovila len svoje stanovisko.
Mgr. Miča opakuje, že výška platu je nadnesená.
MVDr. Ján Hamerlík dáva protinávrh: koeficient navýšenia stanoviť na 50 %
Hlasovanie za predkladaný návrh: 9 poslancov prítomných, 5 za, 4 proti
Prenájom časti pozemku
Žiadosť Eriky Bulganovej o umiestnenie vodomernej šachty na pozemku parc. č. 373/3 sa
opätovne prejednávala. Podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/91 Zb. v znení neskorších
zmien OZ rozhodlo prenajať majetok obce 3/5 väčšinou všetkých poslancov z dôvodu
hodného osobitného zreteľa. Zámer bude zverejnený na internetovej stránke obce.
Cena prenájmu sa stanovila za 3,30 € za m2/ rok.
Hlasovanie: 9 poslancov prítomných, 9 za
Prevod majetku obce
Žiadosť vlastníkov bytov v bytovom dome č. 727 o odkúpenie časti z pozemku parc. č.
381/23 vo výmere 299 m2 podľa geometrického plánu č. 75/2005. Juraj Horkavý a manželka
Viera, Ján Brkal a manželka Jana, Jozef Gaža a manželka Mária, Miriam Ivánková predmetnú
časť pozemku užívajú cca 29 rokov, je oplotená živým plotom a slúži výlučne žiadateľom. Pri
prevode majetku je možné použiť ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b) zák. č. 138/91 Zb. v znení
neskorších zmien a doplnkov.

OZ schválilo prevod majetku obce v zmysle citovaného ustanovenia zákona o majetku obcí
a zásad hospodárenie s majetkom obce.
Hlasovanie: 9 poslancov prítomných, 9 za
Výpoveď z nájmu v budove TJ a žiadosti o prenájom priestorov
Jozef Malinka požiadal o ukončenie nájmu v budove TJ ( priestory na II. nadzemnom podlaží)
dohodou k 30. 6. 2011. Žiadosti bolo vyhovené a nájomný vzťah bude dohodou po
vysporiadaní vzájomných vzťahov k uvedenému termínu ukončení.
Starostka obce predložila dve žiadosti na prenájom uvoľneného priestoru v budove TJ:
- Žiadosť Telovýchovnej jednoty TATRAN Jablonica
- Žiadosť Oľgy Srnánkovej, bytom Senica
Obecné zastupiteľstvo hlasovaním rozhodlo, že priestory sa dajú do užívania TJ. Bude
vypracovaný dodatok k existujúcej zmluve a stanovené podmienky.
Hlasovanie: prítomných 9 poslancov, 9 za
Rekonštrukcia strechy Domu kultúry Jablonica
Starostka informovala, že ešte v októbri minulého roka bol výberovou komisiou pri MAS
Podhoran schválený projekt o NFP z Programu rozvoja vidieka na rekonštrukciu strechy DK.
Projekt bol postúpený na administratívnu kontrolu. Doteraz nie je uskutočnená, a teda nie je
podpísaná zmluva s poskytovateľom nenávratného finančného prostriedku. Vzhľadom
k tomu, že obce, ktoré majú projekty schválené sa stále pýtali, ako majú pokračovať,
odpoveďou bolo, že nestíhajú vykonávať kontroly. Listom sme boli upovedomení, že
s prácami je možné začať.
Starostka dala hlasovať kto súhlasí s tým, aby sa začalo s prácami na rekonštrukcii strechy:
Hlasovanie: prítomných 9 poslancov, 9 za
Žiadosť o príspevok na medzinárodný hádzanársky turnaj
Hádzanárske družstvo OLD-STAR Jablonica, zastúpené Radoslavom Šeligom, požiadalo
o príspevok na športovo-kultúrne podujatie, ktoré sa uskutočňuje každý druhý rok v Jablonici.
Po ostatné roky im obec zakupovala ceny na turnaj. Zo strany poslancov boli predložené dva
návrhy na výšku finančného príspevku, a to 300,00 € a 250,00 €. Poslanci OZ hlasovaním
rozhodli o dotácii vo výške 300 €. So žiadateľom bude spísaná zmluva v zmysle VZN o
dotáciách.
Hlasovanie: prítomných 9 poslancov, 9 za
Rohožnícke obecné slávnosti – Festival MAS Podhoran
Starostka oznámila, že v dňoch 13. – 14. augusta 2011 sa uskutoční v Rohožníku akcia
Rohožnícke obecné slávnosti – Festival MAS Podhoran. Obce, ktoré sú v združení MAS
Podhoran sa môžu na tomto stretnutí prezentovať. Naša obec sa tiež zapojí.

Rozšírenie počtu tried v MŠ
Starostka obce informovala poslancov, že od 1. 9. 2011 bude v MŠ vytvorená ďalšia trieda
pre 10 detí. RÚVZ Senica a KŠÚ Trnava dali súhlas na prevádzkovanie, ale iba na jeden
školský rok. Obec bude musieť prijať dve učiteľky pravdepodobne na čiastočný úväzok
a pomocnú silu, taktiež na čiastočný úväzok. V materskej škole budeme mať 57 detí.
7. Diskusia
- MVDr. Ján Hamerlík chcel vedieť kto robil úpravu Hodonského potoku a kedy sa odstráni
drevo, ktoré tam zostalo.
Starostka odpovedala, že úpravu potoka robila súkromná firma so súhlasom Povodia Moravy
a vyzve ich, aby zjednali nápravu.
- P. Škápik sa pýtal na čistenie rieky Myjava
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Správa povodia Moravy vyčistili a upravili dolný
tok Myjavy. Na hornom toku na základe určenia ochranárov odstránili stromy na brehu toku
a popadané stromy z koryta. Pri moste a pod mostom zostal nános, ktorý údajne nie je možné
odstrániť kvôli výške mosta.
- P. Mičová chcela vedieť koľko stálo čistenie miestnych komunikácií po zimnej údržbe v
obci. Odpovedala p. Kováčová. Keďže obec má všetky účtovné doklady na audite,
momentálne nemôže uviesť presnú sumu. Hneď potom čo audítorka vráti doklady, bude p.
Mičovej zaslaná odpoveď písomne.
Ďalej zisťovala prečo sú vo VZN z minulých rokov, ktoré sú na internete sumy v slovenských
korunách. Starostka uviedla, že až sa budú VZN novelizovať zmenia sa aj hodnoty na eurá.
- P. Masárová sa chcela vrátiť ešte k jadrovej problematike – daň za jadrové zariadenia.
Chcela vedieť, či nie je ešte nejaká možnosť ako dostať túto daň.
Starostka jej odpovedala, ako už bolo počas rokovania o tejto problematike uvedené, že sa
skrátilo pásmo a oblasť ohrozenia nezasahuje zastavané územie obce.
- P. Masárová zaspomínala, že 6. 1. 2008 bola na zastupiteľstve a už vtedy hovorila, že ako
vyzerá Školská ulica. Deti, ktoré po nej chodia sú v ohrození, sú tam jazerá vody.
Starostka jej odpovedala, že sa pripravuje žiadosť o NFP. P. Masárová sa opýtala, či jej to za
dva roky povie znova.
- P. Masárová sa pýtala čo sa stalo s projektom „Revitalizácia verejných priestranstiev“
v rámci, ktorého sa mala revitalizovať časť obce od Ocú až po železnicu.
Starostka informovala, že tento projekt nebol obci schválený. Nie vždy sú všetky projekty
schválené.
V projekte je zahrnutá časť obce od Ocú po železnicu. Je tam zahrnutá aj Školská ulica,
chodníky na ČA a autobusové zastávky.
- P. Masárová chcela vedieť kedy sa budú opravovať chodníky na Bernolákovej ulici, kde sú
samí vozíčkari. Ďalší problém vidí v tom, že cesta je vysoká a z toho dôvodu má zaplavenú
pivnicu. Dodala, že by bolo vhodné, aby Obecný podnik vykopával priekopy.
Starostka jej odpovedala, že cesta je v poriadku a zaplavovanie je asi z iného dôvodu. Treba
stanoviť priority čo sa bude postupne realizovať. Nejde všetko urobiť naraz.
- P. Masárová by rada vedela čo sa vlastne urobili za tieto 4 roky z projektov.

Starostka spomenula rekonštrukciu základnej školy, rekonštrukciu zdravotného strediska,
nadstavbu bytov nad zdravotným strediskom, obnova chodníkov, v ktorej sa bude
pokračovať. Ďalej výmena okien v DK, Ocú, MŠ, modernizácia priestorov Ocú, DK, obradnej
miestnosti atď.
- P. Masárová dodala, že roky sa všade potkýna, a že by bolo treba urobiť chodník pred p.
Cebulom.
- P. Masárová chcela vedieť ako pokračuje projekt Biela Hora.
Starostka jej odpovedala, že Biela Hora nie je projekt, ale združenie obcí Biela Hora, ktoré sa
už dlhšiu dobu neschádza, uvažuje sa o ukončení jeho činnosti.
Na záver p. Masárová uviedla:
Vážení poslanci chcela by som poukázať na to, že každé jedno volebné obdobie je samostatné
a bola by som rada, keby ste to zvážili aj pri stanovení platu pani starostky. Vidíte o koľkých
veciach sa hovorilo, ale sa neurobilo.
Ja Vám teda nemôžem všetkým pri skončení poďakovať za Vašu činnosť lebo vidíte, že keď
sa peniaze rozdelia na mzdy, tak sa nemôžu použiť na chodníky. Urobili ste si chodník, po
ktorom chodíte na obed.
- P. Dohnálek reagoval, že by bolo vhodné skorej spomenúť všetko to, čo sa spravilo, ako to
čo sa nespravilo. Keď chceme vidieť niečo zlé, tak sa dá všetko nájsť.
- Vystúpila aj pani Andrašíková, ktorá podotkla, že čo spravili poslanci pre obec. Zhodnotila,
že pre obec nespravili nič, len pre seba moc.
Starostka nakoniec dodala, že tí čo nechcú vidieť čo sa urobilo, tak to nevidia. Tí, čo chcú
dehonestovať prácu iných, tak ju dehonestovať budú. Teší ju len, že sú ľudia, ktorí si všimnú
čo sa urobilo a ktorí obcou len prechádzajú a taktiež rodáci, ktorí prácu ohodnotia a vyslovia
slová chvály.
- P. Masárová sa ešte ozvala vo veci, že by bolo treba označiť hlavnú cestu, že sú na nej
vyjazdené koľaje.
-Starostka ju informovala, že na stav cesty správcu upozornila a odpovedal slovami, že majú
dobre horšie cesty. Vyjazdené krajnice síce vyspravili, ale nedostatočne.
Starostka sa v tejto veci obráti priamo na Slovenskú správu ciest.
- P. Andrašíková chcela vedieť kto roznášal noviny MY a koľko to stálo obec.
Starostka odpovedala, že noviny ani ich roznáška sa nehradili z rozpočtu obce.

8. Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo v Jablonici na 4. zasadnutí prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 26/2011
Obecné zastupiteľstvo v Jablonici schvaľuje Druhú úpravu rozpočtu príjmov a výdavkov obce
Jablonica v roku 2011.

Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 26/2011 schvaľuje zmenu rozpočtu v zmysle ustanovenia
§ 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého
návrhu:
R
Bežné
príjmy
Kapitálové
príjmy
Finančné
operácie
príjmové
Spolu
Z toho:
príjmy pre
ZŠ

Ú

Spolu

R

935 689

- 18 865

916 824

0

0

0

55 500

+ 62 436

117 936

991 189

+ 43 571

1 034 760

296 224

0

296 224

Bežné
výdavky:
obec
Kapitálové
výdavky
Finančné
oper.
výdavkové
Spolu
FP pre ZŠ
na OK,
PK
Výdavky
obec+škola

Ú

Spolu

508 412

+ 18 410

526 822

102 317

- 13 397

88 920

31 736

+ 14 938

46 674

642 465

+ 19 951

662 416

348 724

0

348 724

991 189

+ 19 951

1 011 140

Nerozdelená rezerva: 23 620 €
Hlasovanie: prítomných 9 poslancov, 9 za
Uznesenie č. 27/2011
Obecné zastupiteľstvo v Jablonici berie na vedomie Správu o dosiahnutých výchovnovyučovacích výsledkoch za 3. štvrťrok v školskom roku 2010/2011.
Hlasovanie: prítomných 9 poslancov, 9 za
Uznesenie č. 28/2011
Obecné zastupiteľstvo v Jablonici schvaľuje plat starostke obce vo výške 2 437,00 €
s účinnosťou od 1. 6. 2011.
Hlasovanie: prítomných 9 poslancov, 5 za, 4 proti
Uznesenie č. 29/2011
Obecné zastupiteľstvo v Jablonici schvaľuje v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zák. č.
138/91 Zb. v znení neskorších zmien prenájom časti z pozemku parc. č. 373/3 vo výmere
2,5 m2 Erike Bulganovej bytom Jablonica č. 302 za účelom umiestnenia vodomernej šachty
pre vybudovanie vodovodnej prípojky k bytovému domu.
Hlasovanie: prítomných 9 poslancov, 9 za
Uznesenie č. 30/2011
a) Obecné zastupiteľstvo v Jablonci schvaľuje predaj majetku obce v zmysle ustanovenia § 9a
ods. 8 písm. b) zák. č. 138/91 v znení neskorších zmien žiadateľom Jurajovi Horkavému
a manželke Viere, Jánovi Brkalovi a manželka Jane, Jozefovi Gažovi a manželka Márii, a

Miriame Ivánkovej. Podľa plánu č. 75/2005 odpredáva sa z pozemku parc. č. 381/14 výmera
299 m2 pre novoutvorenú parc. č. 381/23 za cenu 5,00 € za m2.
b) Podpísaním kúpnej zmluvy poveruje starostku obce Alenu Hazuchovú.
Hlasovanie: prítomných 9 poslancov, 9 za
Uznesenie č. 31/2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom priestorov na II. nadzemnom podlaží budovy TJ
futbalovému oddielu TJ Tatran Jablonica.
Hlasovanie: prítomných 9 poslancov, 9 za
Uznesenie č. 32/2011
Obecné zastupiteľstvo v Jablonici súhlasí so začatím stavebných prác na Rekonštrukcii
strechy Domu kultúry.
Hlasovanie: prítomných 9 poslancov, 9 za
Uznesenie č. 33/2011
Obecné zastupiteľstvo v Jablonici schvaľuje poskytnutie finančného príspevku vo výške
300,00 € na športovo-kultúrne podujatie Medzinárodný hádzanársky turnaj mužov a žien
v Jablonici.
Hlasovanie: prítomných 9 poslancov, 9 za
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:
Igor Horník
...................................
MVDr. Ján Hamerlík ...................................

