ZÁPISNICA
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jablonici, konané dňa 3. mája 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
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. Obecné zastupiteľstvo rokovalo
podľa programu, ku ktorému nemal nikto pripomienky.
Hlasovanie: prítomných 8 poslancov, 8 poslancov za
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Igor Horník a Ing. Jozef Vulgan.
Program:
1.Otvorenie
a) schválenie programu
b) určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva.
3. Zloženie sľubu nového poslanca OZ.
4. Diskusia.
5. Návrh na uznesenie.
6. Záver.
1. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva.
Kontrolu plnenia uznesení vykonala starostka obce. Uznesenie č. 22/2011 nie je zatiaľ splnené,
ostatné uznesenia boli splnené.
2. Zloženie sľubu nového poslanca OZ.
Obecnému úradu bolo dňa 20.04.2011 doručené písomné vzdanie sa poslaneckého mandátu PaedDr.
Andreja Závodného PhD. , Jablonica, z dôvodu súčasnej situácie v obecných orgánoch,
predvolebnými, volebnými a povolebnými udalosťami v obci. Obecné zastupiteľstvo odstúpenie
poslanca OZ Andreja Závodného vzalo na vedomie.
Hlasovanie: prítomných 8 poslancov, 8 poslancov za
Náhradník za poslanca p. Milan Kopecký, súhlasil s kooptovaním za poslanca OZ a zložil zákonom
predpísaný sľub poslanca OZ.
- Starostka obce oboznámila poslancov o návrhu riešenia situácie kapacitných priestorov v MŠ.
Na rokovanie finančnej komisie dňa 28.04.2011 bol predložený návrh – vytvorenie ďalšej triedy,
kde by bolo umiestnených 10 detí, kapacita MŠ by sa zvýšila na 57 detí. Navýšenie počtu detí
z hľadiska prevádzky, ako aj dodatok k prevádzkovému poriadku MŠ ,musí byť schválené RÚVZ

v Senici, o čo obec požiadala. Vytvorenie ďalšej triedy bude vyžadovať navýšenie finančných
prostriedkov pre MŠ v rozpočte obce, prijatie dvoch učiteliek, prípadne pomocnú silu.
- starostka obce predložila žiadosť Eriky Bulganovej, Jablonica, o možnosti umiestnenia
vodomernej šachty na pozemku parc. č.373/3 podľa predloženej situácie, pre zriadenie vodovodnej
prípojky pre bytový dom. BVS ,a.s. Bratislava nesúhlasí s pripojením na vodovod, nakoľko prípojka
by bola dlhá viac ako 10 m, ak by bola vodomerná šachta umiestnená na pozemku žiadateľky. OZ
súhlasí s prenájmom časti pozemku parc. č. 373/3 vo výmere 3 m2 , pre umiestnenie vodovodnej
šachty.
Hlasovanie: prítomných 9 poslancov, 9 poslancov za

- Žiadosť firmy Emotrans, spol. s.r.o. Senica o vydanie súhlasu k realizácii nadstavby lekárne na
byty a súhlasu možnosti využívať vybudovaný vstup a schodište do nadstavby lekárne. Pri
povoľovaní nadstavby ZS vlastník lekárne Emotrans, spol. s.r.o. súhlasil s prístavbou vstupného
schodiska do bytov , v tesnej blízkosti okien lekárne za podmienky, že pokiaľ by prišlo
k nadstavbe lekárne na byty, obec dá súhlas k používaniu schodiska pre byty nad lekárňou za
vopred dohodnutých podmienok. Obecné zastupiteľstvo s realizáciou nadstavby lekárne na byty
súhlasí a súhlasí s používaním schodiska pre nadstavbu lekárne za vopred dohodnutých
podmienok, ktoré budú prerokované na zasadnutí OZ.
Hlasovanie: prítomných 9 poslancov, 9 poslancov za
- Oznámenie Základnej školy Jablonica, ohľadom poškodzovania majetku ZŠ - oplotenia, fasády,
dažďových zvodov, neporiadoku na ihrisku a pomoci pri riešení situácie.
Mgr. Miča - viacúčelové ihrisko zamyká, ale aj tak je umelá tráva miestami spálená. Mládež sa
schádza cez víkend na hádzanárskom ihrisku, kde robia neporiadok.
MVDr. Ján Hamerlík – navrhuje zabezpečiť ochranu areálu nahlásením rodičom a policajtom tých,
ktorí budú prichytení v areáli školy.
p. Dohnálek – navrhol, aby sa vytvorili hliadky z učiteľov a poslancov.
Bolo doporučené areál ZŠ oplotiť, zo strany poslancov raz začas vykonať vo večerných hodinách
kontrolu. Areál kontrolovať častejšie zo strany ZŠ, prípadne uvažovať o kamerovom systéme.
p. Ján Janšák - sa dotazoval, kedy budú dokončené mostíky.
MVDr. Ján Hamerlík - neskoro sú doručované pozvánky na zasadnutia OZ, aj keď sú doručené
v zákonom stanovenej lehote. Či by nebolo možné doručenie skôr, aby si mohol zariadiť pracovné
záležitosti.
- ako sa budú likvidovať divoké skládky. Likvidovať sa budú tak, ako každý rok na náklady obce
s VPP pracovníkmi.
V diskusii vystúpili aj občania:
p. Masárová – v poslednej zápisnici z rokovania OZ nie sú správne definované jej otázky a
odpovede.
p. Mičová - rozhodnutie ÚS o neplatnosti volieb poslancov stále nie je zverejnené na internete.
Obci doručené nebolo. Kto má záujem, môže si ho pozrieť na stránke ÚS.
- vykášanie priestranstiev na ul. Trnavskej si vykonávajú občania , je to nebezpečné.
Pozemky na tejto ulici nie sú obecné, patria do správy Slovenskej správy ciest Bratislava. Občania
tejto ulice, ako aj ostatní občania v obci, si priestranstvo pred svojimi nehnuteľnosťami udržiavajú.
Obec udržiava obecné priestranstvá a tie časti, kde sú opustené domy, bývajú starší ľudia,

-

pri vykášaní cintorína sú hroby znečistené trávou
ohľadom kanalizačnej prípojky na pozemku kde nie je postavená stavba, OZ schválilo ku
každému domu vybudovať kanalizačnú prípojku v dĺžke 10 m.
Na pozemku, ktorého vlastníkom je zať diskutujúcej, prípojka vybudovaná je.

- kde sa nachádza čistiace auto, ktoré minulý rok zametalo ulice.
Ulice čistilo auto z Technických služieb, a.s. Senica na základe objednávky obce.
p. Kopecký – ohľadom čistiaceho auta je informácia na stránke obce. Na nákup čistiaceho auta bol
schválený projekt, je podpísaná zmluva s MŽP SR. Prebieha proces verejného obstarávania.
p. Andrašíková – poukazuje stále na pleseň v priestoroch holičstva – kaderníctva.
Starostka opätovne oboznámila poslancov s odborným stanoviskom znalca, v ktorom je uvedené,
že prvotnou príčinou tvorenia plesne je nedostatočné vykurovanie v miestnosti. Pani Andrašíková
sa nestotožňuje s týmto stanoviskom a vyhlásila, že si dá urobiť iný posudok.

Obecné zastupiteľstvo v Jablonici na 3. zasadnutí prijalo uznesenie č. 23 – 25.
Č. 23/ 2011 - obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vzdanie sa poslaneckého mandátu
PaedDr. Andreja Závodného PhD.
- konštatuje, že p. Milan Kopecký zložil zákonom predpísaný sľub poslanca OZ
za: 9 poslancov
proti: 0
zdržal sa: 0
Č. 24/ 2011 – obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom časti z pozemku parc. č. 373/3 v k.ú.
Jablonica, vo výmere 3 m2 na 50 rokov p. Erike Bulganovej.
za: 9 poslancov
proti: 0
zdržal sa: 0
Č. 25/ 2011 - obecné zastupiteľstvo v Jablonici
a) súhlasí s realizáciou nadstavby lekárne na byty stavebníka Emotrans, spol. s.r.o.
Senica
b) súhlasí s používaním schodiska nadstavby ZS ako spoločným vstupom aj do
bytov v nadstavbe lekárne za vopred dohodnutých podmienok.
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

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

Ing. Jozef Vulgan ............................

