Zápisnica
napísaná na 6. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Jablonici, konaného dňa 12. 09. 2011

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
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 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 nasledovného programu.
Hlasovanie o programe: prítomných 9 poslancov, 9 za
b) Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Mgr. Eva Kosová a Ing. Jaromil Búran.
PROGRAM
1. Otvorenie
a) schválenie programu
b) určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
3. Návrh na zmenu VZN obce Jablonica č. 20/2008
4. Návrh na schválenie VZN obce Jablonica č. 1/2011 o povinnosti vypracovať povodňové
plány záchranných prác na území obce Jablonica
5. Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov obce Jablonica k 30. 6. 2011
6. Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej
k 31. 12. 2010
7. Správa audítora o overení konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou
závierkou za rok 2010
8. Správa o činnosti kontrolórky obce za 1. polrok 2011
9. Návrh na schválenie Programu rozvoja bývania obce Jablonica
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Záver
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2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
Výpis uznesení z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva obdržali všetci poslanci. Kontrolu
plnenia uznesení vykonala starostka obce. Všetky uznesenia boli splnené okrem uznesenia
č. 16/2011.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 21/2011
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Uznesenia prijaté na 5. zasadnutí OZ konanom dňa 18.07.2011.
Hlasovanie: prítomných 9 poslancov, 9 za
3. Návrh na zmenu VZN obce Jablonica č. 20/2008
Návrh predložila starostka obce. Zmena spočíva v úprave čl. 3 - Výška príspevku, termín
a spôsob úhrady v Školskom klube detí pri ZŠ Jablonica. Podľa doteraz platného VZN bol
mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu na jedného
žiaka 6,63 €. Riaditeľka ZŠ Jablonica dala návrh na zvýšenie mesačného príspevku na 8 €.
Podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní MŠVVaŠ SR zverejnilo aktualizáciu
finančných pásiem nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií
stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup
potravín od 1. 9. 2011. ZŠ Jablonica je zaradená v 2. finančnom pásme čomu zodpovedajú
údaje v nasledujúcej tabuľke:
Materská škola
stravníci od 2 - 6 rokov
Základná škola
stravníci od 6 - 11 rokov
stravníci od 11 - 15 rokov

Desiata
0,26
Desiata
-

Obed
0,64
Obed
0,95
1,01

Olovrant
0,22
Olovrant
-

Spolu €
1,12
Spolu €
0,95
1,01

Školská jedáleň poskytuje stravovanie zamestnancom škôl a školských zariadení a iným
fyzickým osobám so súhlasom zriaďovateľa a príslušného reg. Úradu verejného
zdravotníctva. Uvedení stravníci prispievajú na čiastočnú úhradu nákladov na nákup
potravín vo výške 1,12 €.
Kontrolórka obce predložila návrh, že vzhľadom k tomu, že MPSVaR vydalo dňa 23. 6. 2011
„Opatrenie o úprave súm životného minima“ bolo by potrebné upraviť výšku príspevku na
čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ, ktorá sa odvíja od výšky životného minima pre jedno
nezaopatrené dieťa. Od 1. 7. 2011 je to suma 86,65 €. Výška príspevku môže byť max. 15 %
zo životného minima, čo predstavuje 12,9975 € po zaokrúhlení 13,00 €. V návrhu na zmenu
VZN č. 20/2008 predstavuje výška príspevku v MŠ 12 €.
Starostka obce vyzvala poslancov, aby sa vyjadrili, či sa ponechá výška príspevku 12 € alebo
sa upraví na 13 €.
Žiadny z poslancov nebol za pozmeňujúci návrh výšky príspevku na 13 €.
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Bolo prijaté
Uznesenie č. 22/2011
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia obce Jablonica č. 20/2008 a úplné znenie
tak, ako bolo predložené.
Hlasovanie: prítomných 9 poslancov, 9 za
4. Návrh na schválenie VZN obce Jablonica č. 1/2011 o povinnosti vypracovať
povodňové plány záchranných prác na území obce Jablonica
Starostka informovala, že podľa zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení
neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
č. 261/2010, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich
schvaľovania je povinnosťou obce vypracovať povodňové plány záchranných prác na území
obce Jablonica. Naša obec má tento plán vypracovaný a schválený a zo zákona jej vyplýva
povinnosť prijať všeobecne záväzné nariadenie, ktorého účelom je stanoviť povinnosť
vypracovať povodňové plány záchranných prác pre právnické a fyzické osoby - podnikateľov,
ktorých stavby, objekty a zariadenia môžu byť postihnuté povodňou v katastrálnom území
obce.
Súčasťou predkladaného materiálu je aj mapka, ktorú zakreslilo Povodie Moravy.
Poslanec Škápik - V § 5 v bode a) sa píše: Priestupku na úseku ochrany pred povodňami sa
dopustí ten, kto vo vodnom toku a v inundačnom území umiestnil a prevádzkoval bytovú
budovu, nebytovú budovu okrem ubytovacieho zariadenia na krátkodobé pobyty, stavbu,
objekt alebo zariadenia, ktoré môže počas povodňovej situácie zhoršiť odtok povrchových
vôd, chod ľadov alebo kvalitu vody. A čo s tými čo tam už stoja?
Starostka odpovedala, že s tým sa neurobí už nič. Domy sú legálne postavené a v tých časoch
ešte neplatil tento zákon.
Poslanec Škápik uviedol, že ku každej stavbe v zaplavovanom území je povinný sa vyjadriť
Slovenský vodohospodárky podnik. Pokiaľ by sa jednalo o povolenie stavby v ochrannom
pásme toku, tak povoľujúci orgán stanovisko správcu toku bude určite vyžadovať odpovedala
starostka.
Starostka navrhla, aby sa dopracovalo do uvedeného bodu a) za slovom v inundačnom území
výraz bez povolenia.
Pán Škápik mal ešte jednu drobnosť. Žiada, aby bol vysvetlený pojem inundačné územie
pretože nie každý tomu rozumie.
Starostka uviedla, že sa doplní do zátvorky za slovným spojením inundačné územie
vysvetlenie (zaplavované územie).
Uznesenie č. 23/2011
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie obce Jablonica č. 01/2011 o povinnosti vypracovať povodňové
plány záchranných prác na území obce Jablonica s doplnením v § 5 v bode a) pred slovom
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umiestnil bez povolenia a vysvetlenie slovného spojenia inundačné územie (zaplavované
územie) v § 5.
Hlasovanie: prítomných 9 poslancov, 9 za
5. Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov obce Jablonica k 30. 6. 2011
Materiál predložila účtovníčka. Plnenie rozpočtu je vypracované podľa finančného výkazu
FIN 1-04, ktorý sa pravidelne štvrťročne predkladá daňovému úradu. Vo výkaze sú
spracované všetky bežné príjmy, bežné výdavky, kapitálové príjmy, kapitálové výdavky,
finančné operácie príjmové a finančné operácie výdavkové. Prílohou k FIN 1-04 je
rekapitulácia plnenia rozpočtu príjmov a výdavkov k 30. 6 2011. Všetko bolo podrobne
vysvetlené.
Uznesenie č. 24/2011
OZ v Jablonici
b e r i e na v e d o m i e
Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov obce Jablonica k 30. 6. 2011.
Hlasovanie: prítomných 9 poslancov, 9 za
6. Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej
k 31. 12. 2010
Správa bola poslancom doručená a poslanci ju berú na vedomie.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 25/2011
OZ v Jablonici
b e r i e na v e d o m i e
Správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej
k 31. 12. 2010.
Hlasovanie: prítomných 9 poslancov, 9 za
7. Správa audítora o overení konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou
závierkou za rok 2010
Správa bola poslancom doručená a poslanci ju berú na vedomie.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 26/2011
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Správu audítora o overení konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou
závierkou za rok 2010.
Hlasovanie: prítomných 9 poslancov, 9 za
8. Správa o činnosti kontrolóra obce za I. polrok 2011
Správu o činnosti kontrolóra obce za I. polrok 2011 predložila kontrolórka obce p. Marta
Hazuchová. Kontrolórka obce podrobne informovala o mzdovej oblasti a účtovníctve,
o cintorínskych poplatkoch, materskej škole, sociálnej oblasti, platení nájomného, platení daní
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a poplatkov, základnej škole a Obecnom podniku Jablonica, s. r. o. Poslanci zobrali správu na
vedomie.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 27/2011
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Správu o činnosti kontrolóra obce za I. polrok 2011.
Hlasovanie: prítomných 9 poslancov, 9 za
9. Návrh na schválenie Programu rozvoja bývania obce Jablonica
Vypracovaný Program rozvoja bývania obce Jablonica bol zverejnený na webovej stránke
obce od 18. apríla 2011. Bol predložený na rokovanie OZ dňa 22. júna 2011. Vtedajší
poslanec p. Kopecký ho pripomienkoval a bol vyzvaný, aby pripomienky podal v písomnej
forme. Keďže sa tak nestalo, starostka obce tie pripomienky, ktoré boli podchytené
konzultovala so spracovateľom dokumentu, ktorý nepovažoval za potrebné ich do dokumentu
zapracovať nakoľko sú zapracované v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.
Starostka navrhla, aby sa o Programe rozvoja bývania hlasovalo.
Poslanci OZ hlasovaním schválili Program rozvoja bývania obce tak, ako predložený.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 28/2011
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
Program rozvoja bývania obce Jablonica.
Hlasovanie: prítomných 9 poslancov, 9 za
10. Rôzne
Návrh na schválenie úveru
Na 5. zasadnutí OZ Jablonica dňa 18. 7. 2011 bol predložený návrh na zobratie úveru vo
výške 166 000,- € na investičné akcie obce. Bolo doporučené pripraviť podklady potrebné
k schváleniu úveru. Kontrolórka obce predložila stanovisko k dodržaniu podmienok prijatia
úveru. Poslanci hlasovaním schválili zobratie úveru vo výške 166 000,- € v Dexia banke
Slovensko, a. s.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 29/2011
OZ v Jablonici podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v platnom znení
s ch v a ľ u j e
prijatie úveru vo výške 166 000,- € poskytnutého zo strany Dexia banky Slovensko, a. s., so
sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH:
SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka
číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve, na
financovanie investičných akcií Obce Jablonica.
Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad
banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru, vrátane možnosti
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vystavenia vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom nahradenia poskytnutého
zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru pre prípad prolongácie prijatého úveru
alebo zmenky úveru na dlhodobý termínovaný úver.
Hlasovanie: prítomných 9 poslancov, 8 za, 1 proti
Ďalej bolo v bode rôzne riešené:
Zberný dvor Jablonica
Starostka informovala poslancov, o príprave podania opakovanej žiadosti o nenávratný
finančný príspevok na výstavbu Zberného dvora. Je potrebné prijať uznesenie na schválenie
predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt „Zberný dvor Jablonica“.
Poslanci návrh uznesenia schválili.
Bolo prijaté:
Uznesenie č. 30/2011
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
a) Predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPŽP za účelom realizácie projektu „Zberný
dvor - Jablonica“
b) Vo výške celkových výdavkov na projekt 475 618,08 €
c) Vo výške celkových oprávnených výdavkov na projekt 475 618,08 €
d) Výšku spolufinancovania projektu 5% z celkových oprávnených výdavkov, t.j. 23 780,91 €
e) Spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov.
Hlasovanie: prítomných 9 poslancov, 9 za
Zverejnené zámery prenájmu
Na 5. zasadnutí OZ bola prejednávaná žiadosť Moniky Hamerlíkovej a Daniela Hamerlíka
o prenájom pozemkovej plochy - časť pozemku parc. č. 311/2 vo výmere 20 m2. Zámer
prenájmu bol zverejnený na webovej stránke obce. Žiadatelia oznámili, že už nemajú záujem
o prenájom a nikto iný neprejavil záujem z tohto dôvodu nie je potrebné o tejto veci rokovať.
O prenájom pozemkovej plochy - časť pozemku parc. č. 673/1 vo výmere 30 m2 požiadal
Jaroslav Harasník, bytom Sotinská 1475/17, 905 01 Senica. Zámer prenájmu bol takisto
zverejnený na webovej stránke obce. Obecné zastupiteľstvo v Jablonici v zmysle ust. § 9 a)
ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov schvaľuje prenájom
pozemkovej plochy Jaroslavovi Harasníkovi. Je to časť pozemku parc. č. 673/1 k. ú. Jablonica
vo výmere 30 m2. Cena prenájmu sa určuje 3,30 €/ m2 za rok.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 31/2011
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
Prenájom pozemkovej plochy podľa §9 ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov Jaroslavovi Harasníkovi, bytom Sotinská 1475/17, 905 01 Senica na
dobu 10 rokov za účelom umiestnenia dreveného altánku. Jedná sa o časť pozemku parc. č.
673/1 k. ú. Jablonica vo výmere 30 m2. Cena prenájmu sa určuje 3,33 €/m2 za rok.
Hlasovanie: prítomných 9 poslancov, 9 za
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Žiadosť Mareka Hološku o prenájom priestorov v MŠ
Starostka informovala, že bola prijatá žiadosť p. Mareka Hološku o prenájom priestorov
kuchyne a skladu v Materskej škole Jablonica, ktoré chce využívať na podnikanie. Obecné
zastupiteľstvo v zmysle ustanovenia § 9 ods. 9 písm. c) zák. č. 138/91 Zb. v znení neskorších
zmien a doplnkov schvaľuje zverejniť zámer prenájmu priestorov za cenu minimálne 10 €/m2
a rok na webovej stránke obce.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 32/2011
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
zverejniť zámer podľa § 9 a) ods. 9 písm. c), zák. č. 138/1991 Zb. v znení neskorších zmien a
doplnkov prenajať priestory bývalej kuchyne MŠ na podnikanie za cenu minimálne 10 €/ m2 a
rok.
Hlasovanie: prítomných 9 poslancov, 9 za
Žiadosť Pavla Poláčka o poskytnutie sponzorského daru
Pavol Poláček sa obrátil na obecný úrad so žiadosťou o poskytnutie finančného príspevku na
zakúpenie športových potrieb k svojej činnosti. V žiadosti uvádza, že obec reprezentuje
v behu. Poslanci OZ požadujú, aby zo strany žiadateľa bolo vysvetlené akým spôsobom bude
reprezentácia obce realizovaná.
Žiadateľ bude k tejto požiadavke vyzvaný písomne.
Oslavy 750. výročia obce Jablonica
Starostka obce informovala poslancov OZ o blížiacich sa oslavách 750. výročia prvej
písomnej zmienky v obci, ktoré budú v roku 2012. Je preto potrebné začať sa s prípravnými
prácami osláv zaoberať. Informovala o rozpracovanej knihe Mgr. Miroslava Hazuchu,
v ktorej bude zachytený kultúrny a športový život v obci za obdobie pôsobenia F. Rímeša.
Taktiež informovala o dare od Mgr. Miroslava Hazuchu, ktorý obecnej knižnici daroval 12
kníh, ktorých je autorom, za čo mu patrí poďakovanie.
Žiadosť Pavla Mikulíska o odkúpenie domu
Starostka informovala, že pán Pavol Mikulísek so svojou rodinou má v prenájme dom č. súp.
436, ktorého vlastníkom je obec. Má záujem dom od obce odkúpiť.
K prevodu nehnuteľnosti je potrebné dať vypracovať znalecký posudok. Po vypracovaní
znaleckého posudku obec môže dom odpredať najmenej za cenu, ktorá bude vyčíslená
v znaleckom posudku. Náklady spojené s vypracovaním znaleckého posudku bude znášať
obec.
Poslanec p. Škápik s poslanec p. Búran navrhli, aby sa spísala zmluva o budúcej zmluve,
ktorá bude žiadateľov zaväzovať odkúpiť si dom po vypracovaní znaleckého posudku.
Poslankyňa Mgr. Jana Vaculová podotkla, že je treba prejaviť aj sociálne cítenie.
Poslanci súhlasia s tým, aby sa dal vypracovať znalecký posudok bez spísania zmluvy
o budúcej zmluve.
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Bolo prijaté
Uznesenie č. 33/2011
OZ v Jablonici
súhlasí
s vypracovaním znaleckého posudku č. súp. 436 na nehnuteľnosť a prislúchajúceho pozemku.
Hlasovanie: prítomných 9 poslancov, 7 za, 2 proti
11. Diskusia
Poslanec Marek Škápik - čo sa týka školskej telocvične je ochota niečo robiť s podlahou.
Telocvičňa je zateplená a je tam nová strecha. Je tam podlaha, ktorá sa vydúva rok čo rok.
Deti nemôžu telocvičňu využívať. Čaká sa kým sa začne kúriť, aby parkety klesli. Keď už sa
investovalo do zateplenia a novej strechy je škoda, že sa nemôže využívať.
Starostka odpovedala, že je potrebné daný problém riešiť, ale riešenie si vyžaduje nemalé
finančné prostriedky. Informovala o podanej žiadosti na havarijnú situáciu telocvične na
Krajský školský úrad v Trnave, ktorý žiadosti predkladá na ministerstvo školstva, ktoré
rozhoduje o dotáciách na havarijné situácie.
Poslankyňa Mgr. Jana Vaculová sa spýtala či nie je možné podať projekt alebo nie je
v súčasnosti nejaká výzva.
Starostka odpovedala, že to sleduje, ale v súčasnosti nie je žiadna výzva na takéto aktivity.
Mgr. Jana Vaculová uviedla, že ministerstvo vyhlasuje ako je potrebné podporovať telesnú
výchovu a deti nemajú kde cvičiť. Prejavila záujem danej veci pomôcť.
p. Andrašíková - Prečo sa stavala táto škola? Mohla zostať v kaštieli, tam bola aj telocvičňa
pekná, vybudovaná.
p. Tibor Tomek - Chcel by som sa spýtať či Vám je známe na obecnom úrade, že TJ
TATRAN Jablonica je od 25. 7. 2011 podnikateľským subjektom s podnikaním športová
a spoločenská činnosť, futbal, predaj v bufete a reštaurácii. Poslanci, ktorí sú starí vedia aj tí
čo už skončili, Odsúhlasili ste 2. poschodie s tým, aby sa mali futbalisti kde stretávať. Obec
vyhlasovala trikrát cez prázdniny diskotéku v parku. Podľa mňa a podľa živnostenského
zákona TJ TATRAN Jablonica je podnikateľským subjektom, ktorému neprináleží dotácia z
obce. Nemôže dostať zaplatenú elektriku a vodu. Musí mať v prenájme priestory, ktoré užíva,
t. j. plocha futbalového ihriska, budova a prístupové cesty takisto ako iní podnikatelia v obci.
Starostka odpovedala, že podnikanie TJ je v riešení.
p. Tibor Tomek - Kontrolórka obce hovorila o tom, že Obecný podnik má konkurenciu.
Neviem, či je vôbec spísaná nájomná zmluva, či platí Obecný podnik nájomné za priestory,
tak ako im môže robiť Senica konkurenciu. Ako prídem k tomu ja, keď ako podnikateľ musím
zaplatiť obci 50 korún/m2 daň z nehnuteľnosti.
p. Tibor Tomek - Ďalšia vec čo ma zarazila. Dostanem sa k tomu len z toho čo obec zverejní
vývoz odpadu a znovu sa dostávam k Obecnému podniku. Vyvážame na Cerovú pritom
platíme poplatok obci Cerová za uloženie odpadu a ešte Obecnému podniku, že nám odpad
odvezie. Máme smetisko v katastri obce Jablonica kde vlastne hoci zaplatíme do svojho, ale
spätne sa nám to musí vrátiť z Technickým služieb v nejakej forme poplatku. Tým, že mi
vyvezieme na smetisko na Cerovú, ktoré nie je v našom katastri nedostaneme nič. Ďalší
čierny podnikateľ v obci je Obecný podnik, ktorý fakturuje obci vývoze, opravu poklopov
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a tých faktúr je tam veľa z Obecného podniku. Pritom čo mám informácie nájomné za
priestory neplatí.
p. Tibor Tomek - Čo ma najviac zarazilo prenajímali ste Erike Bulganovej kúsok pozemku na
umiestnenie vodomernej šachty za 5 €/m2. To je tá pomoc občanom, že idú vybudovať dom?
Tu dám podnikateľovi 3,30 €/m2, ktorý tie peniaze vyrobí a od ľudí vydrnkám všetko do
poslednej koruny.
MVDr. Hamerlík - Som tu za kynologické združenie, ktoré reprezentuje obec. Každý rok
majú majstra Slovenskej republiky. Každoročne sa organizuje Kynologický pretek na počesť
vstupu SR do Európskej únie, výcvikový tábor, Majstrovstvá slovenských záchranárov. Na
každých ukážkach nastupujú s tričkom, ktoré má logo obce Jablonica. V kynologických, ale aj
iných časopisoch sa vždy píše s finančnou podporou obce. Stačí sa pozrieť ako zo smetiska
vybudoval špičkový kynologický areál, ktorý je samozrejme vybudovaný aj s materiálnou
a finančnou podporou obce. Našej organizácii bola schválená dotácia, ale v zatiaľ sme dostali
vyplatených len 50 % dotácie. Žiadam písomné vyjadrenie obce čo musíme urobiť preto, aby
nám bola vyplatená aj druhá ½ dotácie.
p. Kováčová (účtovníčka) - Vysvetlila MVDr. Hamerlíkovi, že všetkým organizáciám bola
poskytnutá len ½ dotácie v 1. polroku. Bolo to z toho dôvodu, že boli v našej obci nové
voľby poslancov a mohol nastať prípad, že poslanci upravia rozpočet, zmenia výšky dotácií.
Z toho dôvodu sa čakalo s druhou ½ dotácií, ktorá bude poskytnutá v 2. polroku.
MVDr. Hamerlík - Po vysvetlení postupu vyplácania dotácií berie svoju požiadavku
o písomné vyjadrenie späť.
10. 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
Ing. Jaromil Búran

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

Zápisnicu napísala: Denisa Kocúriková
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