Zápisnica
napísaná na 22. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Jablonici, konanom dňa
6. októbra 2014 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
Prizvaná:
Mgr. Zuzana Vitteková – riaditeľka ZŠ
1. Otvorenie
a) 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. Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky k 31. 12. 2013
4. Dodatok správy audítora o overení súladu Konsolidovanej výročnej správy
s individuálnou účtovnou závierkou a s konsolidovanou účtovnou závierkou
5. Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov obce k 30. 06. 2014 (rekapitulácia + výkaz FIN 1-12)
6. Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov ZŠ k 30. 06. 2014
7. Inventarizácia majetku, pohľadávok a záväzkov k 30. 11. 2014
8. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o vykonávaní posudkovej činnosti pre
určenie odkázanosti na sociálnu službu
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Uznesenia
12. Záver
Hlasovanie o programe: prítomných 7, za 7, proti 0, zdržali sa 0, počet poslancov 9
b) Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Mgr. Jaroslav Čerešník a Ing. Jaroslav
Stanek.
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2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
Výpis uznesení z 21. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 28. 07. 2014
obdržali všetci poslanci. Kontrolu plnenia uznesení vykonala starostka obce. Všetky
uznesenia boli splnené.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 132/2014
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Uznesenia prijaté na 21. zasadnutí OZ konanom dňa 28. 07. 2014.
Hlasovanie: prítomných 7, za 7, proti 0, zdržali sa 0, počet poslancov 9
3. Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky k 31. 12.
2013
Správa bola poslancom doručená a poslanci ju zobrali na vedomie.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 133/2014
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Správu nezávislého audítora o overení súladu Konsolidovanej výročnej správy
s individuálnou účtovnou závierkou a s konsolidovanou účtovnou závierkou.
Hlasovanie: prítomných 7, za 7, proti 0, zdržali sa 0, počet poslancov 9
4. Dodatok správy audítora o overení súladu Konsolidovanej výročnej správy
s individuálnou účtovnou závierkou a s konsolidovanou účtovnou závierkou
Dodatok správy bol poslancom doručený a poslanci ho zobrali na vedomie.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 134/2014
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Dodatok správy audítora o overení súladu Konsolidovanej výročnej správy s individuálnou
účtovnou závierkou a s konsolidovanou účtovnou závierkou.
Hlasovanie: prítomných 7, za 7, proti 0, zdržali sa 0, počet poslancov 9
5. Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov obce k 30. 06. 2014 (rekapitulácia + výkaz FIN 1-12)
Rekapitulácia plnenia rozpočtu príjmov a výdavkov k 30. 06. 2014 a Finančný výkaz o plnení
rozpočtu a nerozpočtovaných pohyboch na účtoch subjektu verejnej správy boli vypracované
písomne a obdržali ich všetci poslanci. Obecné zastupiteľstvo zobralo predložené čerpanie
príjmov a výdavkov k 30. 06. 2014 na vedomie bez pripomienok.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 135/2014
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov obce k 30. 06. 2014.
Hlasovanie: prítomných 7, za 7, proti 0, zdržali sa 0, počet poslancov 9
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6. Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov ZŠ k 30. 06. 2014
Plnenie rozpočtu k 30. 06. 2014 bolo vypracované písomne a obdržali ho všetci poslanci. Na
rokovaní OZ bola prítomná aj riaditeľka základnej školy Mgr. Vitteková, ktorá ďalej
predložila Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský
rok 2013/2014, Plán práce na školský rok 2014/2015, Plán kontinuálneho vzdelávania na
školský rok 2014/2015 a Plán hospitačnej činnosti na školský rok 2014/2015. Pani riaditeľka
informovala, že v roku 2013/2014 končilo povinnú školskú dochádzku 30 žiakov, z toho 26
bolo prijatých na strednú školu. Celkovo sa zapojila ZŠ počas školského roka 2013/2014 do
32 súťaží a olympiád a 46 aktivít, pri ktorých sa prezentovala na verejnosti. Zapojili sa aj do
18 projektov. Okrem toho sa žiaci zúčastnili rôznych exkurzií a výletov, začo patrí
poďakovanie ich učiteľom. Najviac finančných prostriedkov z rozpočtu bolo použitých na
materiálno-technické vybavenie školy. Najväčšou rekonštrukciou prešla učebňa Fyziky –
Chémie – Biológie. V tejto učebni bola vymenená podlaha, urobené nové rozvody vody,
obklady, vymaľovanie, zakúpený bol nový nábytok a vymenená bola aj tabuľa. Celá táto
rekonštrukcia bola financovaná z vlastných zdrojov školy vo výške cca 14 500,00 €.
Najbližšie sa uvažuje s kúpou nových vstupných dverí a s osadením železných mreží
z dôvodu zamedzenia vandalizmu.
Kontrolórke obce sa zdali vysoké výdavky na energie v školskej jedálni.
Pani riaditeľka ZŠ odpovedala, že v jedálni majú vysokú spotrebu elektrickej energie na
spotrebičoch v kuchyni.
Keďže nikto z prítomných už nemal žiadne otázky a pripomienky poslanci zobrali plnenie
rozpočtu na vedomie.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 136/2014
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov ZŠ k 30. 06. 2014.
Hlasovanie: prítomných 7, za 7, proti 0, zdržali sa 0, počet poslancov 9
7. Inventarizácia majetku, pohľadávok a záväzkov k 30. 11. 2014
Starostka obce informovala, že každé dva roky sa vykonáva inventarizácia majetku,
pohľadávok a záväzkov, aby mohla byť vykonaná je potrebné schváliť príkaz na jej
vykonanie.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 137/2014
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
Príkaz na vykonanie inventarizácie majetku, pohľadávok a záväzkov k 30. 11. 2014.
Hlasovanie: prítomných 7, za 7, proti 0, zdržali sa 0, počet poslancov 9
8. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o vykonávaní posudkovej činnosti pre
určenie odkázanosti na sociálnu službu
Dodatok č. 1 k Zmluve uzatvorenej podľa § 20 a) Z. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov medzi obcou Jablonica a mestom Senica o vykonávaní
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posudkovej činnosti pre určenie odkázanosti na sociálnu službu bol vypracovaný písomne
a poslancom vopred doručený. Starostka obce uviedla, že dôvodom vypracovania dodatku
k zmluve je zmena v zákone o sociálnych službách. Dodatok k zmluve bol vypracovaný
v súlade so zákonom a poslanci ho schválili tak ako bol predložený.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 138/2014
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
Dodatok č. 1 k Zmluve o vykonávaní posudkovej činnosti pre určenie odkázanosti na sociálnu
službu.
Hlasovanie: prítomných 7, za 7, proti 0, zdržali sa 0, počet poslancov 9
9. Rôzne
Návrh na schválenie úveru Eurofondy – úverová linka
Na mimoriadnom pracovnom zasadnutí obecného zastupiteľstva sa prerokovávalo
dofinancovanie projektov „Jablonica splašková kanalizácia II. etapa“ a „Zberný dvor
Jablonica“. Posledné platby musí obec uhradiť z vlastných zdrojov a potom následne požiadať
MŽP SR o vrátenie finančných prostriedkov vo forme refundácie. Na úhradu faktúr za obidva
projekty je potrebných 73 000,00 €. Poslanci odporučili pripraviť návrh na zobratie úveru
a predložiť ho na rokovanie obecného zastupiteľstva. Návrh bol prerokovaný aj na zasadnutí
komisie finančnej a správy obecného majetku, ktorá ho odporučila schváliť. Splátky úveru
budú realizované ihneď po prijatej refundácii platieb z MŽP SR. Úver sa nezapočítava do
dlhu obce. Poslanci zobratie úveru schválili v uvedenej výške.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 139/2014
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
a) prijatie úveru vo výške 73 000,00 € poskytnutého zo strany Prima banky Slovensko, a. s.,
so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, na účely zabezpečenia predfinancovania
a spolufinancovania investičných projektov:
„Jablonica splašková kanalizácia - II. etapa“
„Zberný dvor Jablonica“
S podporou projektu v zmysle príslušných predpisov o pomoci a podpore poskytovanej
z fondov Európskeho spoločenstva formou nenávratného finančného príspevku – Kohézny
fond.
b) Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad
banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru.
Hlasovanie: prítomných 7, za 7, proti 0, zdržali sa 0, počet poslancov 9
Žiadosť o odkúpenie pozemku p. č. 862/4
Na obecný úrad bola doručená žiadosť p. Jozefa Štellára bytom Jablonica č. 771, ktorý žiada
o odkúpenie pozemku p. č. 862/4 vo výmere 90 m2 v k. ú. Jablonica. Pozemok je vo
vlastníctve obce a nachádza sa medzi rodinnými domami č. súp. 259 a č. súp. 771. Obec
pozemok nevyužíva. V prípade schválenia zámeru obce odpredať pozemok priamym
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predajom je potrebné dať vypracovať znalecký posudok. Pozemok bude odpredaný najmenej
za cenu určenú znaleckým posudkom. Obecné zastupiteľstvo navrhuje pozemok odpredať
v zmysle § 9 a ods. 1 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov priamym predajom. Poslanci obecného zastupiteľstva zámer odpredať pozemok
schválili.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 140/2014
OZ v Jablonici
na základe § 9 ods. 2 písm. a) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov
s ch v a ľ u j e
zámer odpredať pozemok registra C-KN evidovaný ako orná pôda, parc. č. 862/4 vo výmere
90 m2 podľa zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí §-u 9a ods. 1 písm. c) priamym predajom
najmenej za cenu určenú znaleckým posudkom.
Hlasovanie: prítomných 7, za 7, proti 0, zdržali sa 0, počet poslancov 9
Žiadosť o prenájom nebytových priestorov
Na obecný úrad bola doručená žiadosť Ing. Dany Černekovej bytom Jablonica č. 896, ktorá
žiada o prenájom priestorov v budove Domu služieb. Jedná sa o prenájom miestnosti vo
výmere 28,8 m2 a spoločných priestorov vo výmere 1,5m2. Poslanci schvaľujú zámer
prenechať tento majetok obce do nájmu za také nájomné, aké sa práve v tomto čase a mieste
obvykle prenechávajú nehnuteľnosti do nájmu.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 141/2014
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
zámer prenechať majetok obce v budove Domu služieb č. súp. 18, a to miestnosť vo výmere
28,8 m2 a spoločné priestory vo výmere 1,5 m2 v zmysle §-u 9a, ods. 9 písm. c) zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Nájomné za 1 m2 prenajatej
plochy na prevádzku podnikania je najmenej 9,96 €/m2 a za 1 m2 spoločných priestorov je
4,98 €/m2 podlahovej plochy v zmysle §-u 9 ods. 9 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov. Zámer bude zverejnený na stránke obce.
Hlasovanie: prítomných 7, za 7, proti 0, zdržali sa 0, počet poslancov 9
Žiadosť o prenájom pozemkovej plochy
Na obecný úrad bola doručená žiadosť p. Tomáša Barcaja bytom Osuské 100, ktorý žiada
o prenájom pozemkovej plochy časti pozemku parc. č. 197/1 vo výmere 50 m2 . Na
pozemkovej ploche je umiestnený stánok na predaj zmrzliny. Poslanci schvaľujú zámer
prenechať majetok obce, časť pozemku parc. č. 197/1 vo výmere 50 m2 do nájmu za nájomné
za aké sa v tom čase a mieste obvykle prenecháva do nájmu.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 142/2014
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
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zámer prenechať do nájmu majetok obce, a to časť pozemku parc. č. 197/1 vo výmere 50 m2,
evidovaný v registri C-KN ako zastavané plochy a nádvoria v zmysle §-u 9a ods. 9 zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Zámer bude zverejnený na stránke
obce.
Hlasovanie: prítomných 7, za 7, proti 0, zdržali sa 0, počet poslancov 9
10. Diskusia
Starostka obce informovala poslancov, že v mesiaci november 2014 sa uskutoční posledné
zasadnutie obecného zastupiteľstva.
V diskusii Mgr. Vaculová informovala, že v najnovšom vydaní letáku Kaufland sa dočítala,
že Kaufland organizuje v spolupráci so Slovenským Červeným krížom pomoc pre občanov
v hmotnej núdzi. Zaujímalo ju, či obec oslovil Slovenský Červený kríž v tejto súvislosti napr.
či nezaslal zoznam osôb v hmotnej núdzi?
Starostka odpovedala, že o forme tejto pomoci už počula, ale zatiaľ obec nikto neoslovil.
11. Uznesenia prijaté na 22. riadnom zasadnutí OZ
OZ Jablonica na svojom 22. riadnom zasadnutí konanom dňa 6. októbra 2014 prijíma:
Uznesenie č. 132/2014
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Uznesenia prijaté na 21. zasadnutí OZ konanom dňa 28. 07. 2014.
Uznesenie č. 133/2014
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Správu nezávislého audítora o overení súladu Konsolidovanej výročnej
s individuálnou účtovnou závierkou a s konsolidovanou účtovnou závierkou.

správy

Uznesenie č. 134/2014
OZ v Jablonici
Dodatok správy audítora o overení súladu Konsolidovanej výročnej správy s individuálnou
účtovnou závierkou a s konsolidovanou účtovnou závierkou.
Uznesenie č. 135/2014
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov obce k 30. 06. 2014.
Uznesenie č. 136/2014
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov ZŠ k 30. 06. 2014.
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Uznesenie č. 137/2014
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
Príkaz na vykonanie inventarizácie majetku, pohľadávok a záväzkov k 30. 11. 2014.
Uznesenie č. 138/2014
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
Dodatok č. 1 k Zmluve o vykonávaní posudkovej činnosti pre určenie odkázanosti na sociálnu
službu.
Uznesenie č. 139/2014
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
a) prijatie úveru vo výške 73 000,00 € poskytnutého zo strany Prima banky Slovensko, a. s. ,
so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina,
na účely zabezpečenia predfinancovania a spolufinancovania investičných projektov:
„Jablonica – Splašková kanalizácia II. etapa“
„Zberný dvor Jablonica“
S podporou projektu v zmysle príslušných predpisov o pomoci a podpore poskytovanej
z fondov Európskeho spoločenstva formou nenávratného finančného príspevku – Kohézny
fond.
b) Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad
banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru.
Uznesenie č. 140/2014
OZ v Jablonici
na základe § 9 ods. 2 písm. a) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov
s ch v a ľ u j e
zámer odpredať pozemok registra C-KN evidovaný ako orná pôda, parc. č. 862/4 vo výmere
90 m2 podľa zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí §-u 9a ods. 1 písm. c) priamym predajom
najmenej za cenu určenú znaleckým posudkom.
Uznesenie č. 141/2014
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
zámer prenechať majetok obce v budove Domu služieb č. súp. 18, a to miestnosť vo výmere
28,8 m2 a spoločné priestory vo výmere 1,5 m2 v zmysle §-u 9a, ods. 9 písm. c) zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Nájomné za 1 m2 prenajatej
plochy na prevádzku podnikania je najmenej 9,96 €/m2 a za 1 m2 spoločných priestorov je
4,98 €/m2 podlahovej plochy v zmysle §-u 9 ods. 9 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov. Zámer bude zverejnený na stránke obce.
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Uznesenie č. 142/2014
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
zámer prenechať do nájmu majetok obce, a to časť pozemku parc. č. 197/1 vo výmere 50 m2,
evidovaný v registri C-KN ako zastavané plochy a nádvoria v zmysle §-u 9a ods. 9 zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Zámer bude zverejnený na stránke
obce.
12. 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

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

Ing. Jaroslav Stanek

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

Zápisnicu napísala: Denisa Kocúriková
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