Zápisnica
Napísaná na 19. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Jablonici, konanom dňa
13. marca 2014 o 17:00 h v zasadacej miestnosti obecného úradu.
Prítomní:
Alena Hazuchová – starostka obce
Marta Hazuchová – kontrolórka obce
Poslanci:
Mgr.Jaroslav Čerešník, Igor Horník, Mgr.Eva Kosová, Ing.Jaroslav Stanek, Marek Škápik,
Mgr.Jana Vaculová, Ing.Jozef Vulgan
Neprítomní: Ing.Jaromil Búran, Peter Hazucha
Pozvaní:
Anna Kováčová
Ing.Marek Vorobeľ zo spoločnosti QSC Trade Systems s.r.o. Bratislava
Ostatní prítomní:
občania obce
1.Otvorenie
a) Rokovanie Obecného zastupiteľstva otvorila a viedla Alena Hazuchová, starostka obce,
ktorá privítala prítomných. Pozvánka s programom rokovania spolu s materiálom na
rokovanie 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 zastupiteľtva
3. I.zmena rozpočtu príjmov a výdavkov obce Jablonica v roku 2014
4. Správa o činnosti kontrolórky obce za II.polrok 2013
5. Rozpočet Spoločného obecného úradu na rok 2014
6. Správa o činnosti Spoločného obecného úradu v Senici v oblasti preneseného výkonu
štátnej správy na úseku stavebného poriadku za rok 2013
7. Správa o dosiahnutých výchovno-vyučovacích výsledkoch žiakov ZŠ za I.polrok
školského roka 2013/2014
8. Rôzne
9. Diskusia
10.Uznesenia
11.Záver

Hlasovanie o programe: prítomných 7 poslancov, 7 za
b) Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Mgr.Eva Kosová a Marek Škápik.
2.Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
Výpis uznesení z 18. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 16.decembra
2013 obdržali všetci poslanci. Kontrolu plnenia uznesení vykonala starostka obce. Všetky
uznesenia boli splnené. Poslanci ich zobrali na vedomie.
Bolo prijaté
Uznesenie č.100/2014
OZ v Jablonici
berie na vedomie
uznesenia prijaté na 18.riadnom zasadnutí OZ konaného dňa 16.12.2013
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov, 7 za
3. I.zmena rozpočtu príjmov a výdavkov obce Jablonica v roku 2014
Písomný materiál k I.zmene rozpočtu poslanci obdržali včas.
Pani Kováčová podala informáciu z rokovania finančnej komisie, ktorá sa konala dňa
11.3.2014 a prerokovala žiadosti o dotácie na činnosti organizácií v obci a žiadosti o finančné
dary.
Podrobne podala ústne komentár k jednotlivým zmenám príjmov a výdavkov obce.
Nerozdelená rezerva, po prvej zmene rozpočtu predstavuje 90 327,00 €. Mgr.Jana Vaculová
dala návrh, aby žiadosť Klubu slovenských turistov bola schválená v plnej výške. Jej návrh
neprešiel. Mgr.Jaroslav Čerešník mal dotaz, či organizácia pri čerpaní dotácií neporušili
podmienky poskytovania dotácií. Odpovedala kontrolórka obce že nie, a čo mali naviac
čerpanie bolo z vlastných prostriedkov.
Predložené žiadosti:
Miroslava Búrana o poskytnutie finančného príspevku na vydanie básnickej zbierky vo výške
200,00 – 500,00 €, finančná komisia doporučila príspevok vo výške 500,00 € čo poslanci
schválili.
Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť sv.Štefana v Jablonici o finančný príspevok na výskum
záchrany interiéru kostola. Návrh finančnej komisie 3000,00 € poslanci schválili.
Ev. a.v. farského úradu Prietrž o finančný príspevok na opravu fasády kostola v Prietrži.
Návrh finančnej komisie vo výške 500,00 € poslanci schválili.
Oddelenie FNsP Skalica o poskytnutie finančného príspevku na Jesenný kongres Slovenskej
ortopedickej
a traumatologickej spoločnosti. Finančná komisia doporučila poskytnúť
finančný príspevok vo výške 250,00 €, ktorý poslanci schválili.
Bolo prijaté
Uznesenie č.101/2014
OZ v Jablonici
schvaľuje
I.zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov obce Jablonica v roku 2014 v zmysle ustanovenia § 14
ods. 2, písm.b, zák.č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy podľa
priloženého návrhu:

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finanč.oper. príjmové

1 100 877
475 366
0

Návrh na 1. zmenu
rozpočtu na rok 2014
(v €)
+ 29 335
+ 59 800
0

Príjmy spolu

1 576 243

+ 89 135

1 665 378

320 300
0

+ 19 795
0

340 095
0

Rozpočet
po zmenách

Z toho:
+ príjmy pre ZŠ
+ vlastné príjmy ZŠ

Fin.prostr.pre ZŠ na PK
nančné
Fin.prostr.pre ŠKKD na
OK
Fin.prostr.pre ŠKJ na
OK
Prevod vlastných
príjmov ZŠ
Výdavky obec + škola
Nerozdelená rezerva:
Nerozdelená rezerva:

1 130 212
535 166
0

531 498

Návrh na 1. zmenu
rozpočtu na rok 2014
(v €)
+ 62 615

487 016

+ 63 585

550 601

39 692

0

39 692

1 058 206

+ 126 200

1 184 406

320 300

+ 19 795

340 095

18 890

0

18 890

31 660

0

31 660

0

0

0

1 429 056

+ 145 995

1 575 051

Rozpočet
po zmenách
Bežné výdavky - obec
Kapitálové výdavky obec
Finančné operácie
výdavkové - obec
Výdavky spolu : obec

Rozpočet na rok 2014
po 1. zmene (v €)

(v pôvodnom
schválenom rozpočte
Po 1. zmene rozpočtu

Rozpočet na rok 2014
po 1. zmene (v €)
594 113

147 187 €
90 327 €

Hlasovanie: prítomných 7 poslancov, 7 za
4.Správa o činnosti kontrolórky obce za II. polrok 2013
Správu predložila kontrolórka obce p.Marta Hazuchová, ktorá v svojej správe podrobne
informovala o kontrole plnenia uznesení prijatých v I.polroku 2013. O platení miestnych daní
a poplatkov od občanov a právnických osôb, o zverejnení neplatičov. Informovala o platení
nájomného podnikateľov, nájomníkov bytov o plnení si svojich povinností.
V rámci sociálnej výpomoci, o oblasti vzdelávania o prevádzke školských zariadení. Kontrola
plnenia VZN v oblasti vzdelávania – II.polrok 2013. O finančných prostriedkoch v pokladni
OcÚ. O hospodárení základnej školy v Jablonici. Správa o hospodárení Obecného podniku
bude na najbližšom zasadnutí OZ.
Bolo prijaté

Uznesenie č.102/2014
OZ v Jablonici
schvaľuje
Správu o činnosti kontrolórky obce za II.polrok 2013
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov, 7 za
5.Rozpočet Spoločného obecného úradu na rok 2014
Starostka obce predložila rozpočet Spoločného obecného úradu na rok 2014. Rozpočet tvoria
finančné prostriedky (transfery) zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie preneseného výkonu
štátnej správy a bežných finančných prostriedkov rozpočtu obce. K rozpočtu neboli
pripomienky.
Bolo prijaté
Uznesenie č.103/2014
OZ v Jablonici
schvaľuje
rozpočet Spoločného obecného úradu na rok 2014, tak ako bol predložený.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov, 7 za
6.Správa o činnosti Spoločného obecného úradu v Senici, v oblasti preneseného výkonu
štátnej správy na úseku stavebného poriadku za rok 2013
Starostka obce predložila správu o činnosti Spoločného obecného úradu v Senici, v oblasti
preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku za rok 2013. Poslanci
zobrali správu na vedomie.
Bolo prijaté
Uznesenie č.104/2014
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Správu o činnosti Spoločného obecného úradu v Senici, v oblasti preneseného výkonu štátnej
správy na úseku stavebného poriadku za rok 2013, tak ako bola predložená.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov, 7 za
7.Správa o dosiahnutých výchovno-vyučovacích výsledkoch žiakov ZŠ za I.polrok
školského roka 2013/2014
Správu predložila starostka obce, nakoľko pani riaditeľka ZŠ sa nemohla zúčastniť rokovania
OZ a ospravedlnila sa z neprítomnosti. Poslanci zobrali správu na vedomie.
Bolo prijaté
Uznesenie č.105/2014
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Správu o dosiahnutých výchovno- vyučovacích výsledkoch žiakov ZŠ za I.polrok školského
roka 2013/2014, tak ako bola predložená
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov, 7 za

Starostka obce informovala poslancov o doručenom rozhodnutí, ktorým Okresný úrad Senica,
katastrálny odbor prerušil konanie vo veci návrhu na vklad Kúpnej zmluvy zo dňa 25.11.2013
o prevode pozemku nadobúdateľom:
Jozef Gaža a manž.Mária, bytom Jablonica
Miriam Ivánková, bytom Jablonica
Ján Brkal a manž.Jana, bytom Jablonica
Juraj Horkavý a manž.Viera, bytom Jablonica
V zmysle ustanovenia § 9 a, ods. 8 písm. b, zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí.
Takýto spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku nie je možno použiť, nakoľko
pozemok nemajú záujem odkúpiť všetci vlastníci bytom.
Predložila schváliť spôsob prevodu podľa § 9 a, ods.8 písm. e zák.č. 138/1991 Z.z. o majetku
obcí – prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Bolo prijaté
Uznesenie č.106/2014
OZ v Jablonici na základe § 9 ods.2 písm. a zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov
schvaľuje,
ako spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľnosti časti pozemku, reg. „C“ parc.č. 381/14, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 715m2 vedený na LV č.1226 v k.ú.
Jablonica, ktorá je vyznačená na GP č.39/2013 ako novovytvorený pozemok parc.č.381/25 vo
výmere 282 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria na nadobúdateľov:
Jozef Gaža a manž. Mária
obaja trvale bytom Jablonica
Miriam Ivánková
trvale bytom Jablonica
Ján Brkal a manž.Jana
obaja trvale bytom Jablonica
Juraj Horkavý a manž. Viera
obaja trvale bytom Jablonica
za cenu 1410,00 €
postup podľa § 9a, ods.8 písm. e, zákona o majetku obcí – prevod z dôvodu hodného
osobitného zreteľa.
Zdôvodnenie:
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok je priľahlý k pozemku
parc.č.381/11 vo vlastníctve žiadateľov a pre iného záujemcu by bol nepoužiteľný. Žiadatelia
sa o pozemok starajú, upravujú ho a využívajú pre svoju potrebu.
Majetok je pre obce prebytočný – nepoužiteľný.
Hlasovanie: prítomých 7 poslancov, 7 za
8. Rôzne
Na OcÚ bola doručená žiadosť Ing.Miloslava Malinku o odkúpenie časti z pozemku
parc.č.366/1, ktorý užíva spolu so súrodencom. Je potrebné dať vyhotoviť geometrický plán
na oddelenie pozemku a na ďalšom rokovaní OZ bude schválený zámer spôsobu odpredaja
a cena za 1 m2 pozemku.
Ďalej starostka obce informovala o prebiehajúcom verejnom obstarávaní na rekonštrukciu
chodníka na ulici Č.A. Dňa 19.3.2014 o 13.00 hod. sa uskutoční otváranie obálok
a vyhodnotenie ponúk. Do komisie na vyhodnotenie ponúk sa prihlásili Mgr. Eva Kosová a

Mgr.Jana Vaculová. Ďalšími členmi boli starostkou navrhnutí Ing.Jaroslav Stanek
a Ing.Denisa Kocúriková.
Rokovania OZ sa zúčastnil Ing.Marek Vorobeľ zástupca firmy QSC Trade Systems s.r.o.,
ktorý prezentoval komplexné riešenie obnovy osvetlenia v našej obci.
Predložil výsledky analýzy pre obec a návrh zmluvy o nájme a o poskytovaní služieb.
Odpovedal na otázky poslancov. Bolo dohodnuté, že poslancom budú emailom zaslané,
ponuky na riešenie osvetlenia od troch firiem. ktoré boli obci predložené. Po ich posúdení by
sme mali rozhodnúť či obnovu VO budeme realizovať.
9.Diskusia
Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných.
10.Uznesenia prijaté na 19.riadnom zasadnutí OZ
OZ Jablonica na svojom 19.riadnom zasadnutí konanom dňa 14.3.2014 prijíma:
Uznesenie č.100/2014
OZ v Jablonici
berie na vedomie
uznesenia prijaté na 18.riadnom zasadnutí OZ konaného dňa 16.12.2013
Uznesenie č.101/2014
OZ v Jablonici
schvaľuje
I.zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov obce Jablonica v roku 2014 v zmysle ustanovenia § 14
ods. 2, písm.b, zák.č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy podľa
priloženého návrhu.

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finanč.oper. príjmové

1 100 877
475 366
0

Návrh na 1. zmenu
rozpočtu na rok 2014
(v €)
+ 29 335
+ 59 800
0

Príjmy spolu

1 576 243

+ 89 135

1 665 378

320 300
0

+ 19 795
0

340 095
0

Rozpočet
po zmenách

Z toho:
+ príjmy pre ZŠ
+ vlastné príjmy ZŠ

1 130 212
535 166
0

531 498

Návrh na 1. zmenu
rozpočtu na rok 2014
(v €)
+ 62 615

487 016

+ 63 585

550 601

39 692

0

39 692

1 058 206

+ 126 200

1 184 406

Rozpočet
po zmenách
Bežné výdavky - obec
Kapitálové výdavky obec
Finančné operácie
výdavkové - obec
Výdavky spolu : obec

Rozpočet na rok 2014
po 1. zmene (v €)

Rozpočet na rok 2014
po 1. zmene (v €)
594 113

Fin.prostr.pre ZŠ na PK
nančné
Fin.prostr.pre ŠKKD na
OK
Fin.prostr.pre ŠKJ na
OK
Prevod vlastných
príjmov ZŠ
Výdavky obec + škola
Nerozdelená rezerva:
Nerozdelená rezerva:

320 300

+ 19 795

340 095

18 890

0

18 890

31 660

0

31 660

0

0

0

1 429 056

+ 145 995

1 575 051

(v pôvodnom
schválenom rozpočte
Po 1. zmene rozpočtu

147 187 €
90 327 €

Uznesenie č.102/2014
OZ v Jablonici
schvaľuje
Správu o činnosti kontrolórky obce za II.polrok 2013
Uznesenie č.103/2014
OZ v Jablonici
schvaľuje
rozpočet Spoločného obecného úradu na rok 2014, tak ako bol predložený.
Uznesenie č.104/2014
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Správu o činnosti Spoločného obecného úradu v Senici, v oblasti preneseného výkonu štátnej
správy na úseku stavebného poriadku za rok 2013, tak ako bola predložená.
Uznesenie č.105/2014
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Správu o dosiahnutých výchovno - vyučovacích výsledkoch žiakov ZŠ za I.polrok školského
roka 2013/2014, tak ako bola predložená
Uznesenie č.106/2014
OZ v Jablonici na základe § 9 ods.2 písm. a zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov
schvaľuje,
ako spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľnosti časti pozemku, reg. „C“ parc.č. 381/14, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 715m2 vedený na LV č.1226 v k.ú.
Jablonica, ktorá je vyznačená na GP č.39/2013 ako novovytvorený pozemok parc.č.381/25 vo
výmere 282 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria na nadobúdateľov:
Jozef Gaža a manž. Mária
obaja trvale bytom
Miriam Ivánková
trvale bytom Jablonica

Ján Brkal a manž.Jana
obaja trvale bytom Jablonica
Juraj Horkavý a manž. Viera
obaja trvale bytom Jablonica
za cenu 1410,00 €
postup podľa § 9a, ods.8 písm. e, zákona o majetku obcí – prevod z dôvodu hodného
osobitného zreteľa.
Zdôvodnenie:
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok je priľahlý k pozemku
parc.č.381/11 vo vlastníctve žiadateľov a pre iného záujemcu by bol nepoužiteľný. Žiadatelia
sa o pozemok starajú, upravujú ho a využívajú pre svoju potrebu.
Majetok je pre obce prebytočný – nepoužiteľný.
Hlasovanie: prítomných 7 poslancov, 7 za
11.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.Eva Kosová

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

Marek Škápik

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

Zápisnicu napísala: Ľubica Križánková

