Zápisnica
napísaná na 12. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Jablonici, konanom dňa
23. októbra 2012 o 17:00 h v zasadacej miestnosti obecného úradu
Prítomní:
Alena Hazuchová – starostka obce
Marta Hazuchová – kontrolórka obce
Poslanci OZ:
Mgr. Jaroslav Čerešník, Peter Hazucha, Mgr. Eva Kosová, Ing. Jaroslav Stanek, Marek
Škápik, Mgr. Jana Vaculová, Ing. Jozef Vulgan
Ospravedlnení:
Ing. Jaromil Búran, Igor Horník
Prizvaní:
Anna Kováčová – účtovníčka obce
Mgr. Magdalena Tomková – riaditeľka ZŠ
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 predloženého programu:
1. Otvorenie
a) schválenie programu
b) určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
3. Tretia zmena rozpočtu príjmov a výdavkov obce Jablonica v roku 2012
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jablonica č. .../2012 o podmienkach
poskytovania dotácie z rozpočtu obce
5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2011/ 2012
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Uznesenia
9. Záver
Hlasovanie o programe: prítomných 7 poslancov, 7 za
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Mgr. Jaroslav Čerešník a Peter Hazucha.
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2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
Výpis uznesení z 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 24. 07. 2012 obdržali
všetci poslanci. Kontrolu plnenia uznesení vykonala starostka obce. Všetky uznesenia boli
splnené.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 38/2012
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Uznesenia prijaté na 11. zasadnutí OZ konanom dňa 24. 07. 2012.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov, 7 za
3. Tretia zmena rozpočtu príjmov a výdavkov obce Jablonica v roku 2012
Starostka informovala, že tretiu zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov vypracovala účtovníčka
p. Kováčová a táto zmena bola prerokovaná na finančnej komisii dňa 18. 10. 2012 a finančná
komisia ju odporučila schváliť. Zmena rozpočtu bola vypracovaná písomne a odbržali ju
všetci poslanci.
Účtovníčka p. Kováčová informovala, že v pôvodne schválenom rozpočte bola nerozdelená
rezerva vo výške 28 708,--€, po 1. zmene 16 720,--€, po 2. zmene 49 750,--€ a potom po 3.
zmene rozpočtu zostáva nerozdelená rezerva vo výške 17 820,--€. Postupne okomentovala
jednotlivé položky príjmov a výdavkov, ktoré bolo potrebné upraviť. Keďže nikto nemal
pripomienky Tretia úprava rozpočtu príjmov a výdavkov bola schválená, tak ako bola
predložená.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 39/2012
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
tretiu zmenu rozpočtu v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b) 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:
Rozpočet na rok
2012 po 2. zmene v €

Návrh na 3. zmenu
rozpočtu na rok 2012 v €

3. zmena rozpočtu na rok
2012 v €

Bežné príjmy

997 493

+ 13 855

1 011 348

Kapitálové príjmy

157 565

+ 6 320

163 885

Finančné operácie
príjmové

112 212

+ 166 000

278 212

1 267 270

186 175

1 453 445

Z toho príjmy pre
ZŠ

298 612

0

298 612

+ vlast. príjmy ZŠ

0

7 220

7 220

+ príjmy ZŠ
z projektu

0

95 033

95 033

Príjmy spolu
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Rozpočet na rok
2012 po 2. zmene v €

Návrh na 3. zmenu
rozpočtu na rok 2012 v €

3. zmena rozpočtu na rok
2012 v €

563 248

+ 58 848

622 096

301 160

+ 146 322

447 482

8 500

+ 11 065

19 565

872 908

+ 216 235

1 089 143

FP pre ZŠ – PK

298 612

0

298 612

FP pre ŠKKD na
OK

12 000

+ 1 870

13 870

FP pre ŠKJ na OK

34 000

0

34 000

0

+ 7 220

7 220

0

+ 90 281

90 281

0

+ 4 752

4 752

1 217 520

+ 320 358

1 537 878

Bežné výdavky:
obec
Kapitálové
výdavky
Finančné operácie
výdavkové
Výdavky spolu:
obec

Prevod vlast.
príjmy ZŠ
Prevod fin. prostr.
ZŠ z projektu
Projekt ZŠ – finan.
5% z rozpoč. obce
Výdavky spolu
Obec + škola

Hlasovanie: prítomných 7 poslancov, 7 za
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jablonica č. .../2012 o podmienkach
poskytovania dotácie z rozpočtu obce
Starostka uviedla, že ide len o návrh, ktorý sa teraz nebude schvaľovať. Poslanci ho obdržali,
aby najneskôr do konca novembra doručili svoje návrhy a pripomienky k tomuto návrhu
všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“). Po doplnení návrhov a pripomienok je
potrebné návrh VZN zverejniť po dobu 15 dní na pripomienkovanie a následne ho v decembri
schváliť, aby nadobudlo účinnosť od 1. januára 2013.
Kontrolórka obce uviedla, že bod 3 v § 2 je totožný s bodom 6 v § 3. Ďalej uviedla, že by bolo
vhodné do § 3 bod 2 písm. e) doplniť rozsah, výška dotácie, „ktorú požadujú“.
Podmienky, za ktorých sa budú dotácie poskytovať boli prejednané na zasadnutí kultúrnej
komisie a na spoločnom zasadnutí kultúrnej a finančnej komisie. Fotokópie zápisníc
z obidvoch zasadnutí budú odovzdané poslancom.
5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2011/2012
Správu predložila Mgr. Magdalena Tomková, riaditeľka školy. Správa bola vypracovaná
písomne a obdržali ju všetci poslanci. Riaditeľka informovala, že v súčasnosti škola pracuje
na projekte Naša škola je in. Projekt je zameraný na tieto hlavné aktivity: tvorba učebných
materiálov, tvorba pracovných listov a prezentácií, školenie pedagogických pracovníkov.
Prínosom projektu je materiálové vybavenie. Projekt bol oficiálne začatý 10. 09. 2012 a prvé
finančné prostriedky boli poskytnuté 08. 10. 2012. Projekt bude ukončený v auguste 2014.
Ďalej informovala, že tento školský rok mierne narástol počet detí. Vyslovila poďakovanie p.
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Tomášovi Zavadilovi za vyčistenie a sprevádzkovanie bežeckej dráhy a vybudovanie
oplotenia medzi viacúčelovým ihriskom a hádzanárskym ihriskom.
Riaditeľka školy uvažuje so zavedením kamerového systému do areálu školy, nakoľko sa tam
schádzajú mladí ľudia a poškodzujú majetok školy a znečisťujú prostredie.
Poslankyňa Mgr. Vaculová navrhla, že by tam mohol byť strážnik so psom.
Starostka navrhla, že by bolo vhodnejšie keby členovia rady školy, učitelia, rodičia, poslanci
príležitostne kontrolovali tieto priestory a zabránili tak stretávaniu mládeže v nich.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 40/2012
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2011/2012.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov, 7 za
6. Rôzne
Starostka obce predložila návrh Zmluvy o spolupráci a združení finančných prostriedkov
za účelom vzdelávania a podpory vzdelávania detí predškolského veku a žiakov v ZŠ
v nemeckom jazyku.
Starostka informovala, že projekt „Interkulturálne vzdelávanie detí, žiakov a pedagógov“
pokračuje a už nebude určený len pre materské školy, ale aj pre žiakov v základných školách.
Je potrebné, aby obec podpísala zmluvu a podieľala sa na 5 % spolufinancovaní.
Riaditeľka ZŠ si myslí, že tento projekt je veľmi dobrý. Chceli by nadviazať partnerstvo
s Rakúskom a vybrať deti, ktoré by mohli ísť aj do Rakúska.
Poslanec Škápik vidí nedostatok v tom, že nemecký jazyk je určený pre 1. a 2. ročník ZŠ
a potom sa vyučuje až v 6. ročníku a medzi týmto obdobím deti zabudnú čo sa naučili.
Starostka navrhla, že by bolo vhodné neskôr vytvoriť krúžok nemeckého jazyka, ak by mali
žiaci o to záujem.
Riaditeľka ZŠ povedala, že by to nebol problém, ak by mali kvalifikovaného učiteľa a deti by
prejavili záujem. V tomto roku chceli otvoriť aj krúžok ruštiny, ale deti neprejavili oň záujem.
Poslanec Škápik zhodnotil, že škola nabrala dobrý smer čo sa týka športových aktivít.
Riaditeľka ZŠ potvrdila, že o tieto krúžky je najväčší záujem a na nový krúžok bojového
umenia sa prihlásilo až 90 detí. Poslanci OZ zmluvu schválili.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 41/2012
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
1) Uzatvorenie Zmluvy o združení a spolupráci medzi mestom Senica a obcami: Smrdáky,
Koválov, Jablonica, Sobotište, Borský Svätý Jur, Moravský Svätý Ján, Sekule, Smolinské,
Lakšárska Nová Ves,
2) Spolufinancovanie vo výške minimálne 5 % z celkovej výšky oprávnených nákladov
projektu „Interkulturálne vzdelávanie detí, žiakov a pedagógov“, realizovaného v rámci
programu Cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov, 7 za
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Žiadosť o záväzné stanovisko
Na obecný úrad bola doručená žiadosť od spoločnosti OLIVIA group s. r. o., Bratislava, ktorá
má zámer realizovať v katastrálnom území obce Jablonica čerpaciu stanicu pohonných hmôt
pre osobné automobily. Starostka oboznámila poslancov s tým, že spoločnosť má zámer
umiestniť čerpaciu stanicu na námestí alebo na zelenej ploche pred zdravotným strediskom.
Podľa územného plánu sú tieto priestory určené na parkovú úpravu. Žiadateľovi predložila
návrh umiestniť čerpaciu stanicu pri vstupe do obce. O takúto alternatívu nemajú záujem.
Poslanec Čerešník si myslí, že čerpacia stanica by nemala byť v strede dediny.
Poslanec Škápik videl štúdiu a zdá sa mu zaujímavá. Na námestí by s tým nesúhlasil.
Prednosť by dal zelenej ploche pred zdravotným strediskom.
Starostka navrhla priestranstvo, kde pôvodne bola čerpacia stanica, ktorá bola zrušená.
Poslanci sa zhodli na tom, aby bol žiadateľovi tento návrh ponúknutý.
Žiadosť o poskytnutie mimoriadnej dotácie
Združenie kynológia Jablonica doručilo na obecný úrad žiadosť o mimoriadnu dotáciu na
nákup kosačky v sume 560,-- €. Ako dôvod nevyužívania vykášania obecnou kosačkou je, že
terén je členený na viacero častí s rozmiestnenými prekážkami a okrasnými drevinami.
Starostka uviedla, že v tomto roku sa už ďalšie dotácie nebudú poskytovať. Tiež uviedla, že
obec má kosačku, ktorú teraz nevyužíva a bolo by možno vhodné uvažovať s jej zapožičaním.
Návrh na udelenie Ceny obce Jablonica
PaedDr. Andrej Závodný, PhD. písomne predložil návrh na udelenia Ceny obce Jablonica in
memoriam pánovi učiteľovi Ľudovítovi Dobiášovi. Starostka dala na zváženie, aby poslanci
pouvažovali prípadne o ďalších návrhoch na ocenenie. Zvolala by mimoriadne zasadnutie OZ,
na ktorom by sa o návrhoch rokovalo.
Starostka obce informovala:
- o vyhlásenom verejnom obstarávaní (ďalej len „VO“) na zhotoviteľa prác „Zriadenie
samostatných kotolní v ZŠ“. Je to už opakovaná súťaž. Ak bude súťaž úspešne ukončená
mohli by byť práce do konca roka ukončené,
- o opakovanom verejnom obstarávaní elektronickou akciou na zhotoviteľa stavby Splaškovej
kanalizácie, ktoré bolo ukončené. Celá dokumentácia VO bude odovzdaná na MŽP SR ku
kontrole,
- na MŽP SR máme predložené na schválenie súťažné podklady a výzvu k VO na čistiacu
techniku,
- od apríla 2012, kedy nám bolo oznámené, že máme schválený projekt na Zberný dvor nám
doteraz nebola doručená zmluva
7. Diskusia
Jozef Krutý – Počul o tom, že sa predávali kocky a chcel vedieť kde sa predávali a koľko
stáli.
Pani Kováčová odpovedala, že sa predávali za 0,30 €/ks. Organizácie, ktoré o ne požiadali ich
dostali bezodplatne, občania si ich mohli pre vlastnú potrebu zakúpiť a časť ich bola aj
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odcudzených. Kocky sú ešte uložené v Obecnom podniku a budú použité na spevnenie svahu
priekopy na ulici Trnavskej a Červenej armády.
Jozef Krutý – Keď sa píše zápisnica evidujú sa v nej aj pripomienky počas diskusie?
Starostka odpovedala, že podstatné a vecné áno.
Jozef Krutý – Dáva sa nejakým spôsobom na vedomie, že to bolo vyriešené.
Starostka – Kto si požiada písomne, odpoveď je na podstatné a vecné pripomienky zaslaná.
Jozef Krutý – Myslí si, že by sa to malo dávať automaticky. To by sa mohlo podávať písomne
a nemuselo by sa to dávať do zápisnice.
Jozef Krutý – K tomu čisteniu brehu rieky Myjava. Kde sa to čistilo?
Starostka odpovedala, že na základe vykonanej kontroly Pamiatkového úradu v Trnave bolo
nariadené vyčistiť park od náletových drevín. Vyčistená bola časť parku pri brehu rieky
Myjava od kynologického cvičiska v smere toku Myjavy po koniec parku.
Jozef Krutý – Čo s tou zavezenou priekopou? Železnica to tam vyčistila po pílu a potom sa to
ďalej zasypalo.
Starostka odpovedala, že je to zasypané so súhlasom vlastníkov pozemkov.
Jozef Krutý – Minule som sa pýtal na pasienkarskú spoločnosť.
Starostka – Pasienkarskú spoločnosť môže založiť každý, kto má v nej podiel.
Emília Masárová sa spýtala, či sa bude pokračovať v oprave cesty od Senice do Jablonice.
Starostka odpovedala, že podľa informácie správcu cesty teraz nie, ale podľa písomného
vyjadrenia Slovenskej správy ciest IVSC Bratislava je zaradená v návrh plánu opráv.
Emília Masárová – Zatiaľ by sa mohli pozrezávať aspoň výmole.
Starostka odpovedala, to nie je také jednoduché. Zajtra má v tejto veci rokovanie so správcom
cesty.
Jozef Krutý mal návrh, či by sa nemohla urobiť čerpacia stanica na autobusovej stanici.
Starostka si myslí, že by to tam nebolo vhodné, bolo by to mimo ich požiadaviek a plocha,
ktorá bola určená na parkovanie kamiónov nie je vo vlastníctve obce.
Marta Andrašíková sa vyjadrila, že po hlavnej ceste sa naozaj nedá jazdiť a je treba, aby sa to
riešilo.
Poslanec Škápik – Či sa bude robiť oprava chodníka pri pneuservise p. Hazuchu?
Starostka uviedla, že časť je už opravená a ostatná časť bude urobená zamestnancami na VPP.
8. Uznesenia
OZ Jablonica na svojom 12. riadnom zasadnutí konanom dňa 23. októbra 2012 prijíma:
Uznesenie č. 38/2012
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Uznesenia prijaté na 11. zasadnutí OZ konanom dňa 24. 07. 2012.
Uznesenie č. 39/2012
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
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tretiu zmenu rozpočtu v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b) 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:
Rozpočet na rok
2012 po 2. zmene v €

Návrh na 3. zmenu
rozpočtu na rok 2012 v €

3. zmena rozpočtu na rok
2012 v €

Bežné príjmy

997 493

+ 13 855

1 011 348

Kapitálové príjmy

157 565

+ 6 320

163 885

Finančné operácie
príjmové

112 212

+ 166 000

278 212

1 267 270

186 175

1 453 445

Z toho príjmy pre
ZŠ

298 612

0

298 612

+ vlast. príjmy ZŠ

0

7 220

7 220

+ príjmy ZŠ
z projektu

0

95 033

95 033

Rozpočet na rok
2012 po 2. zmene v €

Návrh na 3. zmenu
rozpočtu na rok 2012 v €

3. zmena rozpočtu na rok
2012 v €

563 248

+ 58 848

622 096

301 160

+ 146 322

447 482

8 500

+ 11 065

19 565

872 908

+ 216 235

1 089 143

FP pre ZŠ – PK

298 612

0

298 612

FP pre ŠKKD na
OK

12 000

+ 1 870

13 870

FP pre ŠKJ na OK

34 000

0

34 000

0

+ 7 220

7 220

0

+ 90 281

90 281

0

+ 4 752

4 752

1 217 520

+ 320 358

1 537 878

Príjmy spolu

Bežné výdavky:
obec
Kapitálové
výdavky
Finančné operácie
výdavkové
Výdavky spolu:
obec

Prevod vlast.
príjmy ZŠ
Prevod fin. prostr.
ZŠ z projektu
Projekt ZŠ – finan.
5% z rozpoč. obce
Výdavky spolu
Obec + škola

Uznesenie č. 40/2012
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2011/2012.
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Uznesenie č. 41/2012
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
1) Uzatvorenie Zmluvy o združení a spolupráci medzi mestom Senica a obcami: Smrdáky,
Koválov, Jablonica, Sobotište, Borský Svätý Jur, Moravský Svätý Ján, Sekule, Smolinské,
Lakšárska Nová Ves,
2) Spolufinancovanie vo výške minimálne 5 % z celkovej výšky oprávnených nákladov
projektu „Interkulturálne vzdelávanie detí, žiakov a pedagógov“, realizovaného v rámci
programu Cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013.
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:
Mgr. Jaroslav Čerešník

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

Peter Hazucha

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