Zápisnica
napísaná na 7. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Jablonici, konaného dňa 22. 11. 2011

Prítomní:
Alena Hazuchová – starostka obce
Marta Hazuchová – kontrolórka obce
Mgr. Magdalena Tomková - riaditeľka ZŠ
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 predloženého programu.
Hlasovanie o programe: prítomných 9 poslancov, 9 za
b) Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Mgr. Jaroslav Čerešník a Igor Horník.
PROGRAM
1. Otvorenie
a) schválenie programu
b) určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
3. Úprava rozpočtu príjmov a výdavkov obce
4. Plnenie rozpočtu ZŠ Jablonica k 30. 6. 2011
5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2010/2011
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver
2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
Výpis uznesení zo 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva obdržali všetci poslanci. Kontrolu
plnenia uznesení vykonala starostka obce. Všetky uznesenia boli splnené okrem uznesenia
č. 29/2011, ktorým bolo schválené prijatie úveru, ale obec ho zatiaľ brať nebude.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 34/2011
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OZ v Jablonici
berie na vedomie
Uznesenia prijaté na 6. zasadnutí OZ konanom dňa 12. 9. 2011.
Hlasovanie: prítomných 9 poslancov, 9 za
3. Úprava rozpočtu príjmov a výdavkov obce
Starostka informovala, že 3. úprava rozpočtu príjmov a výdavkov bola prerokovaná na
spoločnom zasadnutí komisie finančnej a správy majetku a komisie výstavby, ekológie
a životného prostredia. Poslanci nemali na zasadnutí komisií žiadne pripomienky k úprave
a odporučili, aby bola schválená tak, ako bola predložená.
Ďalej uviedla, že v rozpočte zostáva finančná rezerva vo výške 40 730,– €. Na zasadnutí
komisií boli vyslovené návrhy ako použiť časť nerozdelenej rezervy. Poslanec Škápik navrhol
zakúpiť stoly do sály domu kultúry a vyriešiť neesteticky obloženú stenu.
Starostka odpovedala, že p. Kováčová cez internet zisťovala predajcov a tiež sme oslovili
firmu, ktorá nábytok vyrába.
Poslanec Mgr. Čerešník navrhol, aby sa oslovil aj domáci výrobca, ktorý bude vyzvaný na
predloženie ponuky.
Informovala poslancov, že do sály je potrebných 43 stolov v prevedení buk, aby
korešpondovali so stoličkami. Je potrebné, aby boli stoly vyrobené aj vyfakturované ešte
v tomto roku a uhradené z rezervy.
Projekt na samostatnú plynofikáciu školskej kuchyne a jedálne týkajúci sa zmeny tepelných
zdrojov zatiaľ nie je vyhotovený. Uvažovalo sa s tým, že by sa to zrealizovalo ešte do konca
roka. Nebude to možné, keďže nie je projektová dokumentácia a teda nemôže byť
uskutočnený výber zhotoviteľa a taktiež SPP má svoje časové termíny na pripájanie
plynovodov.
Čo sa týka zníženia stropu v školskej jedálni, dalo by sa zrealizovať ešte v tomto roku.
Niektorí poslanci navrhujú, aby sa urobila najprv strecha a až potom zníženie stropu.
Materiál, ktorý by sa použil na zníženie stropu by bol plast. Nakoľko by sa jednalo o takýto
druh materiálu v prípade, že by zatiekol tak nepríde k jeho znehodnoteniu.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 35/2011
a/ OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
tretiu úpravu rozpočtu príjmov a výdavkov obce Jablonica v roku 2011, v zmysle ustanovenia
§ 14, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
s doplnením niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tak ako bola predložená.
b/ OZ v Jablonici
splnomocňuje
/v zmysle § 11, bod 4 b, zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení/ starostku obce
s koncoročnou úpravou rozpočtu podľa skutočnosti príjmov a výdavkov obce v roku 2011 štvrtú úpravu rozpočtu.
Hlasovanie: prítomných 9 poslancov , 9 za
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4. Plnenie rozpočtu ZŠ Jablonica k 30. 6. 2011
Materiál predložila Mgr. Tomková - riaditeľka ZŠ Jablonica. Riaditeľka uviedla, že šetria kde
sa dá. Plyn za zdražil. Doposiaľ škola platila zálohy za plyn vo výške 1 700,- € a teraz sa im
zvýšili zálohy na 2 240,- € mesačne. Požiadali aj o dohodovacie konanie na refundáciu
finančného rozdielu, ktorý vznikol pri zvýšení nákladov za energie.
Poslanec Mgr. Čerešník sa spýtal, čo je s podlahou v telocvični.
Mgr. Tomková odpovedala, že požiadavka na riešenie havarijnej situácie telocvične je na
KŠÚ v Trnave, ale zatiaľ na to neodpovedali.
Riaditeľka oznámila, že okrem havarijnej situácie v telocvični je ďalším problémom kúrenie v
škole. Kúrenie je centrálne v pavilóne A a potom ide rozvodmi v zemi do ostatných objektov
(pavilónu B, školskej jedálne a telocvične). Revízny technik už pri minuloročnej revízii
povedal, že kotle, ktoré tam sú už dlho nevydržia. Škola týmto žiada obec o pomoc pretože
škola je majetkom obce a oni na takéto veľké finančné akcie peniaze nemajú. Chceli by, aby
mal každý objekt v areáli svoju vlastnú kotolňu. Terajšie kotle sú náročné na opravu a je
náročné zohnať náhradné súčiastky. Vybudovaním kotolní v každom objekte samostatne by
sa zabránilo stratám tepla, ktoré vznikajú v potrubiach. Projektová dokumentácia na
rekonštrukciu kúrenia by stála asi 3 000,– €.
Poslanec Ing. Vulgan navrhol, či by nebolo lacnejšie riešenie vymeniť staré rozvody za nové
ako budovať nové kotolne.
Riaditeľka ZŠ uviedla, že ďalší problém je, že nie je teplá voda v pavilóne B a ani
v telocvični. Zavedenie samostatných kotolní do týchto objektov by problém vyriešilo.
Starostka navrhla, aby p. riaditeľka dala posúdiť aj alternatívu nových rozvodov.
Riaditeľka ZŠ ešte poznamenala, že kurič musí byť 4 hodiny denne v kotolni a keď náhodou
ochorie je veľký problém zohnať náhradu. Keby sa tam dali menšie kotle stačil by občasný
dozor.
Riaditeľka ZŠ taktiež informovala, že škola sa zapojila do projektu „Naša škola je IN“. Tento
projekt je určený na premenu tradičnej školy na modernú. Cieľom tohto projektu je skvalitniť
vzdelávanie žiakov, zabezpečiť modernizáciu vzdelávania, v každej triede umiestniť
interaktívnu tabuľu. Projekt je zameraný aj na školenia učiteľov a na skvalitnenie výučby
jazykov. Celkové výdavky projektu sú naplánované vo výške 210 000,- €, požadovaná výška
nenávratného finančného príspevku je 199 500,- €. Spoluúčasť pri financovaní je 10 500,- €,
o ktoré škola žiada svojho zriaďovateľa, to znamená obec v prípade, že bude projekt
schválený. Projekt je momentálne v schvaľovacom procese. Realizácia projektu je
naplánovaná od mája 2012 do apríla 2014.
Uznesenie č. 36/2011
OZ v Jablonici
b e r i e na v e d o m i e
Plnenie rozpočtu ZŠ Jablonica k 30. 6. 2011.
Hlasovanie: prítomných 9 poslancov, 9 za
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5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2010/2011
Správu predložila riaditeľka základnej školy Mgr. Magdalena Tomková. Riaditeľka ZŠ
poznamenala, že škola do tohto školského roka pracovala v núdzovom režime keďže 3
učiteľky boli na materskej dovolenke a prestriedalo sa veľa učiteľov na zastupovanie. Tento
rok má škola už stabilnejší kolektív. Ako je uvedené v správe žiaci reprezentujú školu
v rôznych oblastiach a dosahujú veľmi pekné výsledky. Problémom však je, že sú aj deti,
ktoré majú stále menší záujem o vzdelávanie.
Ďalším problémom je školský klub. Tento rok sa otvorila len jedna trieda, lebo je málo detí
a financie na to nepostačujú.
Starostka navrhla, že by školský klub mohol slúžiť aj pre iné deti ako len pre deti zo školy.
Klub by navštevovali aj deti, ktoré sú členmi spoločenských organizácií napr. mladí hasiči,
turisti a pod. Školský klub by sa premenoval na niečo podobné ako je centrum voľného času.
Uznesenie č. 37/2011
OZ v Jablonici
b e r i e na v e d o m i e
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2010/2011.
Hlasovanie: prítomných 9 poslancov, 9 za
6. Rôzne
- Žiadosť Pavla Mikulíska o odkúpenie domu
Pavol Mikulísek je nájomcom rodinného domu, v ktorom sú dve miestnosti a pozemok
využívaný ako dvor. Dom nájomca postupne modernizuje. Zámer predaja bol zverejnený na
webovej stránke obce. Žiadny iný záujemca sa neprihlásil. Na základe znaleckého posudku
bola cena domu určená vo výške 1 520,00 €. Na odsúhlasenie odpredaju domu je potrebné
hlasovanie 3/5 všetkých poslancov.
Poslankyňa Mgr. Vaculová sa spýtala či je záväzná cena, ktorá je v znaleckom posudku.
Starostka odpovedala, že táto cena je záväzná a nemôže byť nižšia ako je stanovená
posudkom.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 38/2011
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
prevod nehnuteľnosti, rodinný dom č. súp. 436, parc. č. 599/1 vo výmere 36 m2 a pozemok
parc. č. 599/2 vo výmere 92 m2 , v zmysle zák. č. 138/91 Z. z. v znení neskorších predpisov §
9 a, ods. 8 písm. e), ako prípad hodný osobitného zreteľa žiadateľovi Pavlovi Mikulískovi,
bytom Jablonica č. 438 a Ľubici Vávrovej, bytom Jablonica č. 186, o ktorom rozhodlo obecné
zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Cena je určená znaleckým
posudkom a predstavuje čiastku 1 520,- €.
Podpísaním kúpnej zmluvy poveruje starostku obce Alenu Hazuchovú.
Hlasovanie: prítomných 9 poslancov, 9 za
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- Žiadosť Mareka Hološku o prenájom nebytových priestorov
Zámer prenájmu bol zverejnený na webovej stránke obce. Prenajaté nebytové priestory budú
slúžiť na podnikateľskú činnosť. Výška prenájmu za prevádzkové priestory predstavuje 9,96
€/m2 a rok a za ostatné priestory 6,64 €/m2 a rok. Doba nájmu sa určuje na
10 rokov.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 39/2011
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
Prenájom nebytových priestorov podľa §9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov firme Artiffo, s. r. o., Ševčenkova 27, 851 01 Bratislava v zastúpení
Marekom Hološkom, na dobu 10 rokov na podnikateľské účely. Cena prenájmu sa určuje za
prevádzkové priestory 9,96 €/m2 a rok a za ostatné priestory 6,64 €/m2 a rok.
Hlasovanie: prítomných 9 poslancov, 9 za
- Žiadosť Dany Válkovej o odkúpenie obecného pozemku
Pani Válková požiadala o odkúpenie časti z pozemku parc. č. 373/3 na miestnom trhovisku.
Ide o priestor, na ktorom je momentálne umiestnená predajňa U Alžbetky. Starostka
informovala poslancov, že vlastník stánku bol vyzvaný na jeho odstránenie. Keďže na
termíny výziev nereagoval, bol mu zaslaný pokus o zmier s tým, že pokiaľ pozemok neuvoľní
obec si uplatní nárok na vypratanie pozemku cestou súdu.
Mgr. Čerešník si myslí, že by sa to nemalo odpredávať pretože to má slúžiť ľudom.
Poslanci hlasovaním rozhodli, že pozemok obec odpredávať nebude.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 40/2011
OZ v Jablonici
nesúhlasí
s odpredajom časti pozemku parc. č. 373/3 p. Dane Válkovej z dôvodu ponechania pozemku
pre obecné účely.
Hlasovanie: prítomných 9 poslancov, 9 za
- Žiadosť Pavla Poláčka
Žiadosť bola prejednávaná na zasadnutí OZ dňa 12. 9. 2011. Na odporučenie poslancov bol
žiadateľ vyzvaný k podaniu vysvetlenia akým spôsobom reprezentuje obec v behu. Po
oboznámení poslancov s vysvetlením obecné zastupiteľstvo schválilo Pavlovi Poláčkovi
finančný príspevok vo výške 100,- €.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 41/2011
OZ v Jablonici
s ch v á ľ u j e
poskytnutie finančného príspevku vo výške 100,- € Pavlovi Poláčkovi reprezentantovi obce
Jablonica v behu na dlhé trate na zakúpenie športovej obuvi a dresu.
Hlasovanie: prítomných 9 poslancov, 8 za, 1 sa zdržal
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- Žiadosť Petra Lukáča o príspevok na obedy pre dôchodcov
Žiadateľ Peter Lukáč, bytom S. Jurkoviča 1205/34, 905 01 Senica, má záujem o prípravu
obedov pre dôchodcov v Reštaurácii u starej mamy. Starostka informovala, že momentálne
dôchodcovia využívajú stravovanie prostredníctvom Slovenského Červeného kríža. Cenu
obedu si uhrádzajú sami a taktiež príplatok za donášku, obec hradí náklady na dopravu
obedov zo Senice. Poslanci OZ odporučili, aby sa ponechalo stravovanie prostredníctvom
SČK.
- Informácia o podanej žiadosti o prenájom priestoru na bývanie
Žiadosť podal Bc. Ivan Nestarec, ktorý žiada o pridelenie miestnosti alebo malého domčeku
na bývanie. Žiadosť bude prerokovaná na zasadnutí komisie sociálnej a starostlivosti o rodinu
dňa 28. 11. 2011 a žiadateľovi bude zaslaná odpoveď.
7. Diskusia
Poslankyňa Mgr. Vaculová by chcela vedieť kto tvorí redakčnú radu novín Naša Jablonica.
- Starostka odpovedala, že redakčná rada bola vytvorená v čase keď sa začali noviny vydávať.
Potom bolo od toho upustené a berie sa to tak, že každý kto prispeje do novín si za článok
zodpovedá. Starostka navrhla Mgr. Vaculovej, aby spolu s komisiou kultúry, mládeže, športu
a vzdelávania vytvorili redakčnú radu a môžu zabezpečovať aj prípravu novín a určovať čo
bude v novinách uverejňované.
V diskusie vystúpili okrem poslankyne aj dve občianky:
- p. Masárová sa dočítala v obecných novinách, že obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu
rokovacieho poriadku s doplnením v § 4 ods. 10. Podľa nej sa to tak neschválilo.
- Starostka jej odpovedala, že to bolo tak schválené ako bol podaný pozmeňovací návrh a ako
je to uvedené v rokovacom poriadku. P. Masárová napriek tomu tvrdila, že nie. Poslanci OZ
sa na vyzvanie starostky, či to bolo schválené s doplnením vyjadrili, že to bolo schválené.
- p. Andrašíková sa pýtala prečo sa už v novinách Naša Jablonica nepíšu jubileá a vek
občanov, v ktorom zomreli.
- Starostka odpovedala, že niektorí občania s tým nesúhlasili a preto sa to prestalo písať. Nie
sme oprávnení zverejňovať niekoho vek, ak si to občania neprajú.
- p. Andrašíková sa opakovane sťažovala na pleseň v prenajatom priestore v dome služieb.
- Starostka jej odpovedala, že bol vypracovaný znalecký posudok o čom už dávno vie.
P. Andrašíkovej nevyhovoval, nebola spokojná s názorom znalca a povedala, že si dá
vypracovať iný. Doteraz tak neurobila.
9. Návrh na uznesenia
Obecné zastupiteľstvo v Jablonici na 7. zasadnutí prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 34/2011
OZ v Jablonici
berie na vedomie
Uznesenia prijaté na 6. zasadnutí OZ konanom dňa 12. 9. 2011.
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Uznesenie č. 35/2011
a/ OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
tretiu úpravu rozpočtu príjmov a výdavkov obce Jablonica v roku 2011, v zmysle ustanovenia
§ 14, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
s doplnením niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tak ako bola predložená.
b/ OZ v Jablonici
splnomocňuje
/v zmysle § 11, bod 4 b, zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení/ starostku obce
s koncoročnou úpravou rozpočtu podľa skutočnosti príjmov a výdavkov obce v roku 2011 štvrtú úpravu rozpočtu.
Uznesenie č. 36/2011
OZ v Jablonici
b e r i e na v e d o m i e
Plnenie rozpočtu ZŠ Jablonica k 30. 6. 2011.
Uznesenie č. 37/2011
OZ v Jablonici
b e r i e na v e d o m i e
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2010/2011.
Uznesenie č. 38/2011
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
prevod nehnuteľnosti, rodinný dom č. súp. 436, parc. č. 599/1 a pozemok parc. č. 599/2 vo
výmere 92 m2 , v zmysle zák. č. 138/91 Z. z. v znení neskorších predpisov § 9 a, ods. 8 písm.
e), ako prípad hodný osobitného zreteľa žiadateľovi Pavlovi Mikulískovi, bytom Jablonica č.
438 a Ľubici Vávrovej, bytom Jablonica č. 186, o ktorom rozhodlo obecné zastupiteľstvo
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Cena je určená znaleckým posudkom
a predstavuje čiastku 1 520,- €.
Podpísaním kúpnej zmluvy poveruje starostku obce Alenu Hazuchovú.
Uznesenie č. 39/2011
OZ v Jablonici
s ch v a ľ u j e
Prenájom nebytových priestorov podľa §9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov firme Artiffo, s. r. o., Ševčenkova 27, 851 01 Bratislava v zastúpení
Marekom Hološkom, na dobu 10 rokov na podnikateľské účely. Cena prenájmu sa určuje za
prevádzkové priestory 9,96 €/m2 a rok a za ostatné priestory 6,64 €/m2 a rok.
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Uznesenie č. 40/2011
OZ v Jablonici
nesúhlasí
s odpredajom časti pozemku parc. č. 373/3 p. Dane Válkovej z dôvodu ponechania pozemku
pre obecné účely.
Uznesenie č. 41/2011
OZ v Jablonici
s ch v á l i l o
poskytnutie finančného príspevku vo výške 100,- € Pavlovi Poláčkovi reprezentantovi obce
Jablonica v behu na dlhé trate na zakúpenie športovej obuvi a dresu.
8. 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

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

Igor Horník

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