Zápisnica
napísaná na 13. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Jablonici, konanom dňa
13. decembra 2012 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, Igor Horník, Mgr. Eva Kosová,
Ing. Jaroslav Stanek, Marek Škápik, Mgr. Jana Vaculová
Ospravedlnení:
Ing. Jozef Vulgan
Prizvaní:
Anna Kováčová – účtovníčka obce
Zlatica Škápiková – referentka daní a poplatkov
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. Návrh rozpočtu obce Jablonica na roky 2013-2014-2015
4. Stanovisko kontrolórky obce k Návrhu rozpočtu obce Jablonica na roky 2013-2014-2015
5. Návrh VZN č. 1/2012 o dani z nehnuteľností
6. Návrh VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Jablonica
7. Návrh VZN č. 3/2012 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce
8. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 20/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Jablonica
9. Plán práce hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2013
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Uznesenia
13. Záver
Hlasovanie o programe: prítomných 8 poslancov, 8 za
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Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Igor Horník a Mgr. Jana Vaculová.
2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
Výpis uznesení z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 23.10.2012 obdržali
všetci poslanci. Kontrolu plnenia uznesení vykonala starostka obce. Všetky uznesenia boli
splnené.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 42/2012
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Uznesenia prijaté na 12. zasadnutí OZ konanom dňa 23.10.2012.
Hlasovanie: prítomných 8 poslancov, 8 za
3. Návrh rozpočtu obce Jablonica na roky 2013-2014-2015
Materiál bol zverejnený spôsobom v mieste obvyklým a neboli podané žiadne pripomienky
ani návrhy. Poslancom bol doručený v dostatočnom časovom predstihu. Návrh rozpočtu bol
prerokovaný na komisii finančnej a správy obecného majetku. Komisia ho odporučila
schváliť tak, ako bol vypracovaný.
Starostka informovala, že do návrhu rozpočtu boli dané iba projekty, na ktoré bolo vykonané
verejné obstarávanie a projekty, na ktorých sa bude obec podieľať 5 % spolufinancovaním.
Ostané investičné akcie, ktoré plánujeme realizovať v roku 2013 budú zahrnuté do rozpočtu
rozpočtovým opatrení až po vykonaní verejného obstarávania.
Starostka uviedla, že by bolo v návrhu rozpočtu potrebné navýšiť finančné prostriedky pre
požiarnu ochranu. Dôvodom je, že hasiči musia mať urobené školenie, aby mohli obsluhovať
nové auto Iveco Daily. Náklady na školenie predstavujú cca 40 € na 1 hasiča. Školenia by sa
zúčastnilo cca 20 hasičov. Okrem toho majú objednané protipožiarne obleky a je potrebné
k nim dokúpiť aj obuv a prilby. Starostka odporučila navýšenie rozpočtu o 1 200,--€ na
požiarnu ochranu.
4. Stanovisko kontrolórky obce k Návrhu rozpočtu obce Jablonica na roky 2013-20142015
Svoje stanovisko k rozpočtu predložila kontrolórka obce písomne. Vo svojom stanovisku
odporúča, aby bol rozpočet na rok 2013 schválený ako prebytkový v čiastke 11 715 €
a zároveň odporúča obecnému zastupiteľstvu zobrať na vedomie rozpočet na roky 2014
a 2015.
Účtovníčka obce podotkla, že momentálne je v rozpočte na roky 2014 a 2015 pomerne nízka
rezerva. V príjmoch na rok 2013 nie sú vo finančných operáciách zaradené finančné
prostriedky, z ktorými obec skončí v tomto roku. Tieto finančné prostriedky budú zahrnuté do
finančných operácií až v roku 2013, čím sa povýši rezerva.
Ing. Stanek sa spýtal, či už prebehla refundácia z PPA na rekonštrukciu Školskej ulice.
Starostka odpovedala, že refundácia už prebehla a okrem toho sme už dostali aj vrátenú DPH
na rekonštrukciu strechy na dome kultúry.
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Rozpočet obce na rok 2013 bol navýšený o 1 200,00 € a poslancami schválený.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 43/2012
OZ v Jablonici
a) s ch v a ľ u j e rozpočet príjmov a výdavkov obce Jablonica na rok 2013 ako programový,
b) b e r i e n a v e d o m i e rozpočet príjmov a výdavkov obce Jablonica na roky 2013 2014,
c) b e r i e n a v e d o m i e Stanovisko kontrolórky obce k rozpočtu na roky 2013 - 20142015,
d) s p l ň o m o c ň u j e v zmysle § 11, bod 4 b, zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení
starostku obce s koncoročnou úpravou rozpočtu podľa skutočnosti príjmov a výdavkov obce
v roku 2012 – štvrtú úpravu rozpočtu.
Hlasovanie: prítomných 8 poslancov, 8 za
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2012 o dani z nehnuteľností
Predložený návrh všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) vypracovala p.
Škápiková. Návrhy sadzby daní a miestnych poplatkov boli prerokované na rokovaní komisie
finančnej a správy obecného majetku.
Zmena sadzby dane sa navrhuje upraviť v § 4 VZN, kde terajšia sadzba dane za stavby na
bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu a ich výmera
nepresahuje 25 m2 je 0,09 €/m2 a navrhuje sa zvýšiť o 0,01 €/m2, t. j. na 0,10 €/m2. Iné zmeny
navrhované neboli.
Nakoľko neboli žiadne iné návrhy a pripomienky obecné zastupiteľstvo schválilo VZN tak,
ako bolo predložené a VZN č. 2/2011 o dani z nehnuteľností bolo zrušené .
Bolo prijaté
Uznesenie č. 44/2012
OZ v Jablonica
a) r u š í VZN č. 2/2011 o dani z nehnuteľností,
b) s ch v a ľ u j e VZN obce Jablonica č. 1/2012 o dani z nehnuteľností.
Hlasovanie: prítomných 8 poslancov, 8 za
6. Návrh VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jablonica
Predložený návrh VZN vypracovala p. Škápiková. Hneď úvodom starostka obce uviedla, že
nedopatrením sa do návrhu VZN dostala daň za jadrové zariadenie. Túto je treba vypustiť
nakoľko obec ju nevyberá. V návrhu VZN sa vypúšťa Čl. 6 a Čl. 7 sa označuje ako Čl. 6.
Navrhuje sa úprava sadzby dane za psa z doteraz platných 3,32 € za jedného psa na 4,-- €, čo
predstavuje navýšenie o 20,48 %.
Navrhuje sa upraviť miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
z pôvodných 13,30 € na osobu/rok na 17,--€ na osobu/rok. Navýšenie predstavuje čiastku
27,82 %.
Úprava je z dôvodu navýšenia ceny vývozu Technickými službami, a. s., Senica o 6 %
a zvýšenými nákladmi za vývoz veľkoobjemových kontajnerov z obce, čo predstavuje 3,--€
na občana.
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V doteraz platnom VZN sa daň za užívanie verejného priestranstva na umiestnenie kolotočov,
ubytovacích maringotiek a prívesov, strelníc vyberala za m2/deň. V návrhu VZN sa navrhujú
sadzby na deň/ks.
Ing. Búran si myslí, že navrhnutá sadzba dane vo výške 1,-- € na deň/ks
za ubytovacie maringotky a prívesy je nízka a mala by sa zvýšiť. Prvý návrh, ktorý dal c Ing.
Stanek bol 3,-- € na deň/ks a druhý návrh Ing. Búrana bol 6,-- € na deň/ks.
Hlasovanie za 1. návrh: 1 za, 7 proti
Hlasovanie za 2. návrh: 7 za, 1 proti
Hlasovaním prešiel návrh sadzby dane 6,--€ na deň/ks. Ďalšie iné návrhy neboli podané.
OZ zrušilo VZN č. 3/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Jablonica a schválilo predložený návrh VZN
s upravenou sadzbou dane v Čl. 2 §-e 12 ods. 1 písm. i) na 6,--€ na deň/ks.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 45/2012
OZ v Jablonica
a) r u š í VZN č. 3/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Jablonica,
b) s ch v a ľ u j e VZN obce Jablonica č. 2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jablonica so zmenou
v Článku 2 §-e 12 písm. i) sadzba dane za ubytovacie maringotky a prívesy je 6,-- € na deň/ks.
Hlasovanie: prítomných 8 poslancov, 8 za
7. Návrh VZN č. 3/2012 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce
Starostka informovala, že v rámci lehoty na pripomienkovanie tohto VZN podal návrhy
poslanec Škápik. Do VZN sú zapracované a taktiež i niektoré návrhy komisie kultúry,
mládeže, športu a vzdelávania a komisie finančnej a správy obecného majetku.
V roku 2013 sa budú poskytovať dotácie z rozpočtu obce v zmysle schváleného VZN.
OZ zrušilo VZN č. 5/2005 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce a schválilo
predložený návrh VZN č. 3/2012 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 46/2012
OZ v Jablonica
a) r u š í VZN č. 5/2005 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce,
b) s ch v a ľ u j e VZN obce Jablonica č. 3/2012 o podmienkach poskytovania dotácie
z rozpočtu obce.
Hlasovanie: prítomných 8 poslancov, 8 za
8. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 20/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú
úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Jablonica
Návrh Dodatku č. 1 je vypracovaný a predložený na schválenie z dôvodu zvýšenia finančnej
normy na nákup potravín na výrobu jedného jedla podľa vekových kategórií stravníkov.
Poplatok za stravu sa zvýši v MŠ z pôvodných 1,12 € na 1,19 € a v základnej škole pre
stravníkov od 6 – 11 rokov z pôvodných 0,95 € na 1,01 € a pre stravníkov od 11 - 15 rokov
z 1,01 € na 1,09 €. U iných stravníkov bude suma 1,12 € nahradená sumou 1,19 €.
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Predložený návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 20/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú
úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Jablonica poslanci schválili.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 47/2012
OZ v Jablonica
s ch v a ľ u j e
Dodatok č. 1 k VZN č. 20/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu škôl
a školských zariadení na území obce Jablonica.
Hlasovanie: prítomných 8 poslancov, 8 za
9. Plán práce hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2013
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2013 obdržali všetci poslanci. Kontrolórka obce
oboznámila poslancov s tým, že ide len o rámcový plán, ktorý môže byť kedykoľvek
v priebehu roka doplnení o návrhy na vykonanie kontrol. Kontrolórka obce by uvítala, keby
každá z komisií stručne zhodnotila svoju činnosť, ktorú vykonávala v priebehu roka 2012.
Keďže nikto nemal návrh na doplnenie, poslanci plán práce hlavného kontrolóra zobrali na
vedomie.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 48/2012
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na I. polrok 2013.
Hlasovanie: prítomných 8 poslancov, 8 za
10. Rôzne
Starostka obce informovala na ostatnom zasadnutí obecného zastupiteľstva o návrhu
PaedDr. Andreja Závodného, PhD. na udelenie Ceny obce Jablonica in memoriam pánovi
učiteľovi Ľudovítovi Dobiášovi. Odovzdanie ocenenia spolu s uvedením zborníka. je
plánované na 23. februára 2013. Poslanec Škápik navrhol, aby bola Cena obce Jablonica
udelená aj profesorovi akademickému maliarovi Ľudovítovi Hološkovi.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 49/2012
OZ v Jablonici
udeľuje
a) Cenu obce Jablonica profesorovi akademickému maliarovi Ľudovítovi Hološkovi za
prezentáciu výtvarného umenia, ktoré je významným prínosom pre slovenskú kultúru.
b) Cenu obce Jablonica in memoriam Ľudovítovi Dobiášovi za rozvoj športu a telesnej
kultúry v obci Jablonica,
Hlasovanie: prítomných 8 poslancov, 8 za
11. Diskusia
Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných.
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12. Uznesenia
OZ Jablonica na svojom 13. riadnom zasadnutí konanom dňa 13. decembra 2012 prijíma:
Uznesenie č. 42/2012
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Uznesenia prijaté na 12. zasadnutí OZ konanom dňa 23.10.2012.
Uznesenie č. 43/2012
OZ v Jablonici
a) s ch v a ľ u j e rozpočet príjmov a výdavkov obce Jablonica na rok 2013 ako programový,
b) b e r i e n a v e d o m i e rozpočet príjmov a výdavkov obce Jablonica na roky 2013 2014,
c) b e r i e n a v e d o m i e Stanovisko kontrolórky obce k rozpočtu na roky 2013 - 20142015,
d) s p l ň o m o c ň u j e v zmysle § 11, bod 4 b, zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení
starostku obce s koncoročnou úpravou rozpočtu podľa skutočnosti príjmov a výdavkov obce
v roku 2012 – štvrtú úpravu rozpočtu.
Uznesenie č. 44/2012
OZ v Jablonica
a) r u š í VZN č. 2/2011 o dani z nehnuteľností,
b) s ch v a ľ u j e VZN obce Jablonica č. 1/2012 o dani z nehnuteľností.
Uznesenie č. 45/2012
OZ v Jablonica
a) r u š í VZN č. 3/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Jablonica,
b) s ch v a ľ u j e VZN obce Jablonica č. 2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jablonica so zmenou
v Článku 2 §-e 12 písm. i) sadzba dane za ubytovacie maringotky a prívesy je 6,-- € na deň/ks.
Uznesenie č. 46/2012
OZ v Jablonica
a) r u š í VZN č. 5/2005 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce,
b) s ch v a ľ u j e VZN obce Jablonica č. 3/2012 o podmienkach poskytovania dotácie
z rozpočtu obce.
Uznesenie č. 47/2012
OZ v Jablonica
s ch v a ľ u j e
Dodatok č. 1 k VZN č. 20/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu škôl
a školských zariadení na území obce Jablonica.
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Uznesenie č. 48/2012
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na I. polrok 2013.
Uznesenie č. 49/2012
OZ v Jablonici
udeľuje
a) Cenu obce Jablonica prof. Ľudovítovi Hološkovi za prezentáciu výtvarného umenia, ktoré
je významným prínosom pre slovenskú kultúru.
b) Cenu obce Jablonica in memoriam Ľudovítovi Dobiášovi za rozvoj športu a telesnej
kultúry v obci Jablonica,
13. Záver
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný. Starostka obce Alena Hazuchová
poďakovala prítomným za účasť a doterajšiu spoluprácu a zaželala všetkým šťastné vianoce
a do nového roka všetko najlepšie. Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila.

.......................................
Alena Hazuchová
starostka obce

Overovatelia
Igro Horník

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

Mgr. Jana Vaculová ........................................
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