Zápisnica
napísaná na 21. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Jablonici, konanom dňa
28. 7. 2014 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, Ing. Jozef Vulgan
Prizvaná:
Anna Kováčová – účtovníčka obce
1.Otvorenie
a) Rokovanie Obecného zastupiteľstva otvorila a viedla Alena Hazuchová, starostka obce,
ktorá privítala prítomných. Starostka obce predložila návrh o rozšírenie programu rokovania
o Správu kontrolórky obce za I. polrok 2014. Správu poslanci obdržali spolu s ostatným
materiálom, ale nebola uvedená v programe rokovania. Navrhuje zaradiť správu ako piaty bod
rokovania a ďalšie materiály rokovania posunúť ako bod 6 až 11.
Poslanci s návrhom súhlasili. Starostka dala hlasovať o predloženej zmene programu.
1.Otvorenie
a) schválenie programu
b) určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
3. 2.zmena rozpočtu Príjmov a výdavkov obce Jablonica v roku 2014
4. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2013
5. Správa kontrolórky obce za I. polrok 2014
6. Dodatok č.3 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu v Senici
7. Správa o dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkoch za II.polrok školského roka
2013/2014
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Uznesenia
11. Záver
Hlasovanie o programe: prítomných 9 poslancov, za 9, proti 0, zdržal sa 0, počet poslancov 9
b) Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Peter Hazucha a Mgr. Jana Vaculová.
2. Kontrola plnenia uznesení
Výpis uznesení z 20. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 12. 05. 2014
obdržali všetci poslanci. Kontrolu plnenia uznesení vykonala starostka obce. Všetky
uznesenia boli splnené, okrem uznesenia č.123/2014, ktoré je v plnení.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 124/2014
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Uznesenia prijaté na 20. riadnom zasadnutí OZ konanom dňa 12. 5. 2014.
Hlasovanie: prítomných 9 poslancov, za 9, proti 0, zdržal sa 0, počet poslancov 9
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3. 2.zmena rozpočtu Príjmov a výdavkov obce Jablonica v roku 2014
Návrh na 2. zmenu rozpočtu Príjmov a výdavkov obce Jablonica v roku 2014 vypracovala
a predložila účtovníčka pani Kováčová.
Ing. Stanek mal dotaz či je už prefinancovaný Zberný dvor. Starostka odpovedala, že zatiaľ
nie, nakoľko nie je dodané špeciálne vozidlo s hákovým nakladačom. Ukončenie projektu
podľa zmluvy je 30.9.2014. Starostka ešte uviedla, že nerozdelená rezerva po 2.zmene
rozpočtu predstavuje čiastku 59 482,00 €. Táto ale nie je pokrytá finančnými prostriedkami
z dôvodu nízkeho výberu daní a poplatkov. Máme veľa neplatičov zo strany občanov ako
i organizácií. Vymáhania daní od nich je zdĺhavý proces. Kontrolórka obce uviedla, že by si
občania mali lepšie plniť svoje povinnosti, nakoľko niektorí majú nedoplatky ešte z minulých
rokov.
Bolo prijaté
Uznesenie č.125/2014
OZ v Jablonici
schvaľuje
2.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
predloženého návrhu

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finanč.oper. príjmové

1 130 212
535 166
0

Návrh na 2. zmenu
rozpočtu na rok 2014
(v €)
+4 648
+ 201 841
62 395

Príjmy spolu

1 665 378

+ 268 884

1 934 262

340 095
0

0
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:

1 134 860
737 007
62 395

594 113

Návrh na 2. zmenu
rozpočtu na rok 2014
(v €)
+ 91 822

550 601

+ 207 907

758 508

39 692

0

39 692

1 184 406

+ 299 729

1 484 135

340 095

0

340 095

18 890

0

18 890

31 660

0

31 660

0

0

0

1 575 051

+ 299 729

1 874 780

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

Rozpočet na rok 2014
po 2. zmene (v €)

(v pôvodnom
schválenom rozpočte

Rozpočet na rok 2014
po 2. zmene (v €)
685 935

147 187 €
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Nerozdelená rezerva:
Nerozdelená rezerva:

Po 1.zmene rozpočtu
Po 2. zmene rozpočtu

90 327 €
59 482 €

Hlasovanie: prítomných 9 poslancov, za 9, proti 0, zdržal sa 0, počet poslancov 9
4. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2013
Poslanci obdržali Správu nezávislého audítora písomne. Správu zobrali na vedomie
Bolo prijaté
Uznesenie č. 126/2014
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2013
Hlasovanie: prítomných 9 poslancov, za 9, proti 0, zdržal sa 0, počet poslancov 9
5. Správa kontrolórky obce za I.polrok 2014
Správu predložila písomne kontrolórka obce, ktorá k správe podala podrobný komentár. Nikto
z poslancov nemal k správe dotaz ani pripomienky. Poslanci správu zobrali na vedomie.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 127/2014
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Správu kontrolórky obce za I. polrok 2014, tak ako bola predložená.
Hlasovanie: prítomných 9 poslancov, za 9, proti 0, zdržal sa 0, počet poslancov 9
6.Dodatok č.3 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu v Senici
Návrh Dodatku č. 3 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu v Senici predložila
starostka obce. Uviedla, že dôvodom je zmena termínu vyúčtovania finančných prostriedkov
obciam, ktoré bude iba 1x ročne k 31.12.príslušného kalendárneho roka. Doteraz bolo 2x do
roka. Uvedené bolo schválené aj na zhromaždení starostov obcí. Poslanci návrh dodatku
schválili tak, ako bol predložený.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 128/2014
OZ v Jablonici
schvaľuje
Dodatok č.3 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu v Senici, tak ako bol
predložený.
Hlasovanie: prítomných 9 poslancov, za 9, proti 0, zdržal sa 0, počet poslancov 9
7.Správa o dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkoch za II.polrok školského
roka 2013/2014
Správu predložila písomne riaditeľka ZŠ Mgr.Vitteková, ktorú poslanci zobrali na vedomie.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 129/2014
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Správu o dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkoch za II.polrok školského roka
2013/2014
Hlasovanie: prítomných 9 poslancov, za 9, proti 0, zdržal sa 0, počet poslancov 9
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8.Rôzne
a) V súvislosti s komunálnymi voľbami, ktoré sa budú konať 15.11.2014 je potrebné určiť
počet poslancov, počet volebných obvodov a úväzok starostu pre volebné obdobie 2014-2018.
Starostka obce uviedla, že počet poslancov je závislý od počtu obyvateľov obce. V našej obci
je to 7 až 9 poslancov. Návrh poslancov je, aby počet zostal taký ako v tomto volebnom
období, t.j. 9 poslancov a jeden volebný obvod. Návrh výkonu funkcie starostu je na plný
úväzok. Mgr.Vaculová sa spýtala koľko poslancov je na jeden volebný obvod. Starostka
odpovedala, že najviac 12 poslancov.
Bolo prijaté
Uznesenie č.130/2014
OZ v Jablonici
určuje
podľa § 11 ods. 3, zák.č.369/1990 pre volebné obdobie 2014-2018 počet poslancov 9 a jeden
volebný obvod.
Hlasovanie: prítomných 9 poslancov, za 9, proti 0, zdržal sa 0, počet poslancov 9
Bolo prijaté
Uznesenie č.131/2014
OZ v Jablonici
určuje
podľa § 11 ods. 4, písm. i, zák.č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, neskorších zmien
a predpisov, že vo volebnom období 2014 – 2018 bude starosta obce Jablonica vykonávať
funkciu starostu na plný úväzok
Hlasovanie: prítomných 9 poslancov, za 9, proti 0, zdržal sa 0, počet poslancov 9
b) Starostka obce podala informáciu o zámere „Autorizované pracovisko na separáciu,
zhodnocovanie odpadov (osobných i nákladných vozidiel) v lokalite Jablonica“. Zámer bol
zverejnený spôsobom v mieste obvyklým a k nahliadnutiu na Obecnom úrade po dobu 21 dní.
Neboli podané žiadne pripomienky. Zámer bol tiež prerokovaný na zasadnutí komisie
výstavby. Mgr.Čerešník sa spýtal, či bol zámer zaslaný aj Povodiu Moravy. Starostka
odpovedala, že v rozdelovníku nie je uvedené komu bol zaslaný, ale určite ho obdržali
organizácie dotknuté možnou realizáciou projektu. Ústne prerokovanie zámeru sa uskutoční
dňa 7.8.2014 v Bratislave na MŽP SR. Nakoľko starostka sa prerokovania nezúčastní,
z dôvodu čerpania dovolenky, Mgr.Vaculová sa podujala, že by sa mohla zúčastniť. Keďže zo
zámeru nevyplýva, že by prevádzka mohla mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie
a občanov obce, poslanci odporúčajú vydať stanovisko, že obec nemá námietky k zámeru za
dodržania príslušných noriem.
9. Diskusia
Ing.Búran mal dotaz prečo pojazdná predajňa mäsa nemôže predávať mäso a mäsové
výrobky. Starostka odpovedala, že predaj z pojazdných predajní mäsa a mäsových výrobkov
ako aj živej hydiny bol zákonom zakázaný. Poslanci NR SR si uvedomili, aké to bude mať
následky pre predajcov, tak to bolo zrušené a predaj povolený.
Mgr.Vaculová sa ešte spýtala ohľadom zámeru „Autorizované pracovisko na separáciu,
zhodnocovanie odpadov (osobných i nákladných vozidiel) v lokalite Jablonica“, kde sa
nachádzajú také zberne. Starostka odpovedala, že najbližšie v Holíči a Trnave a na Slovensku
ich je asi 44. Iné diskusné príspevky neboli.
Na záver rokovania starostka obce informovala poslancov, že dňa 28.8.2014 o 16.00 hod. sa
pri pamätnej tabuli pred DK uskutoční spomienka k ucteniu si 70. výročia SNP.
4

Pripomenula tiež, že 23.8.2014 sa uskutoční súťaž vo varení gulášu a I. Obecný deň. Na
obidve akcie poslancov srdečne pozvala.
10.Uznesenia prijaté na 21. riadnom zasadnutí OZ
Uznesenie č. 124/2014
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Uznesenia prijaté na 20. riadnom zasadnutí OZ konanom dňa 12. 5. 2014.
Uznesenie č.125/2014
OZ v Jablonici
schvaľuje
2.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
predloženého návrhu

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finanč.oper. príjmové

1 130 212
535 166
0

Návrh na 2. zmenu
rozpočtu na rok 2014
(v €)
+4 648
+ 201 841
62 395

Príjmy spolu

1 665 378

+ 268 884

1 934 262

340 095
0

0
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:
Nerozdelená rezerva:

1 134 860
737 007
62 395

594 113

Návrh na 2. zmenu
rozpočtu na rok 2014
(v €)
+ 91 822

550 601

+ 207 907

758 508

39 692

0

39 692

1 184 406

+ 299 729

1 484 135

340 095

0

340 095

18 890

0

18 890

31 660

0

31 660

0

0

0

1 575 051

+ 299 729

1 874 780

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

Rozpočet na rok 2014
po 2. zmene (v €)

(v pôvodnom
schválenom rozpočte
Po 1.zmene rozpočtu
Po 2. zmene rozpočtu

Rozpočet na rok 2014
po 2. zmene (v €)
685 935

147 187 €
90 327 €
59 482 €
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Uznesenie č. 126/2014
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2013
Uznesenie č. 127/2014
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Správu kontrolórky obce za I. polrok 2014, tak ako bola predložená.
Uznesenie č. 128/2014
OZ v Jablonici
schvaľuje
Dodatok č.3 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu v Senici, tak ako bol
predložený
Uznesenie č. 129/2014
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Správu o dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkoch za II. polrok školského roka
2013/2014
Uznesenie č.130/2014
OZ v Jablonici
určuje
podľa § 11 ods. 3, zák.č.369/1990 pre volebné obdobie 2014-2018 počet poslancov 9 a jeden
volebný obvod.
Uznesenie č.131/2014
OZ v Jablonici
určuje
podľa § 11 ods. 4, písm. i, zák.č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, neskorších zmien
a predpisov, že vo volebnom období 2014 – 2018 bude starosta obce Jablonica vykonávať
funkciu starostu na plný úväzok
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:
Peter Hazucha

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

Mgr. Jana Vaculová

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

Zápisnicu napísala: Ľubica Križánková
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