OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V JABLONKE
Zápisnica č. 7/2016

ZÁPISNICA
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jablonke, ktoré sa konalo dňa 07.09.2016 o 15.30
hodine v zasadacej miestnosti Kultúrneho domu v Jablonke.
Prítomní : starostka obce Anna Cigáneková
poslanci
Pavol Zeman
Jaroslav Ušiak
Dušan Chlebík
Milan Figura
Ospravedlnený:

Ing. Slavomír Otrubčiak

1. Otvorenie zasadnutia:
Zasadnutie otvorila starostka obce Anna Cigáneková, ktorá konštatovala, že na zasadnutí je
prítomná nadpolovičná väčšina poslancov OZ, takže Obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné
a oboznámila ich s programom zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Prístupová cesta
4. Určenie školského obvodu
5. Vydržanie pozemku
6. Záver

2. Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice starostka obce určila Dušana Chlebíka a Jaroslava Ušiaka. Za
zapisovateľku určila Hanu Klementovú.
Počet prítomných poslancov: 4
Hlasovanie poslancov:
ZA:
Pavol Zeman
Jaroslav Ušiak
Dušan Chlebík
Milan Figura
PROTI:
ZDRŽAL SA:-

3. Prístupová cesta
Starostka obce oboznámila poslancov OZ, že po dohode s hlavným kontrolórom sa vybudovanie
prístupovej cesty odkladá s tým, že sa dá vypracovať projektová dokumentácia, ktorá bude riešiť
obe prístupové cesty k bytom a taktiež vybudovanie parkoviska. Pán poslanec D. Chlebík
navrhol, aby sa do projektovej dokumentácie zapracovalo aj rozšírenie prístupových ciest.
Po prerokovaní poslanci OZ hlasovali za vypracovanie projektovej dokumentácie na
vybudovanie prístupových ciest k bytom v škole.
Počet prítomných poslancov: 4
Hlasovanie poslancov:
ZA:
Pavol Zeman
Jaroslav Ušiak
Dušan Chlebík
Milan Figura
PROTI:
ZDRŽAL SA:-

Uznesenie č. 25/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonka súhlasí s vypracovaním projektovej dokumentácie na
vybudovanie prístupových ciest k bytom v škole.

4. Určenie školského obvodu
Starostka obce predniesla poslancom OZ návrh na aktualizáciu VZN o určení školského obvodu
a to o rozšírenie školského obvodu o čísla súpisné 55, 301 pre I. Základnú školu, ul. Viestova 1,
Myjava a o čísla súpisné 194, 290, 313 pre II. Základnú školu, ul. Štúrova 18, Myjava.
Po prerokovaní poslanci OZ hlasovali o rozšírenie školského obvodu.
Počet prítomných poslancov: 4
Hlasovanie poslancov:
ZA:
Pavol Zeman
Jaroslav Ušiak
Dušan Chlebík
Milan Figura
PROTI:
ZDRŽAL SA:-

Uznesenie č. 26/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonka súhlasí s rozšírením školského obvodu pre deti
navštevujúce I. Základnú školu v Myjava, ul. Viestova 1, o čísla súpisné 55, 301.

Uznesenie č. 27/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonka súhlasí s rozšírením školského obvodu pre deti
navštevujúce II. Základnú školu v Myjave, ul. Štúrova 18, o čísla súpisné 194, 290, 313.

5. Vydržanie pozemku
Starostka obce oboznámila poslancov OZ so žiadosťou Erika Jesenského, bytom Myjava
o vydržanie pozemku parcely č. 13266/1 o výmere 13m2 a následne odkúpenie tejto parcely.
Po prerokovaní poslanci OZ hlasovali za vydržanie a odpredaj parcely č. 13266/1 p. Erikovi
Jesenskému, bytom Myjava.
Počet prítomných poslancov: 4
Hlasovanie poslancov:
ZA:
Pavol Zeman
Jaroslav Ušiak
Dušan Chlebík
Milan Figura
PROTI:
ZDRŽAL SA:-

Uznesenie č. 28/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonka súhlasí s vydržaním parcely č. 13266/1 EKN
v k. ú. Jablonka o výmere 13 m2 v prospech Obce Jablonka.

Uznesenie č. 29/2016
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 7.9.2016 prerokovalo žiadosť Erika Jesenského,
bytom Myjava, Pažického 405/1 o odkúpenie parcely č. 13266/1 EKN v k.ú. Jablonka o výmere
13 m2. Podľa GP č. 078/16 vypracovaného Ing. Michalom Garajom cez uvedenú parcelu je
plánované vedenie inžinierskych sietí k novostavbe rodinného domu. Pozemok je pre obec
nevyužiteľný.
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s predajom nehnuteľnosti za účelom usporiadania pozemku pri
novostavbe rodinného domu p. č. 13266/1 o výmere 13 m2 ovocný sad reg. E v podiele 1/1
Erikovi Jesenskému, Myjava, Pažického 405/1.
Prevod nehnuteľnosti je v súlade s §9 a) ods. 8 písm. b) zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov.

Kupujúci nie je v obci blízkou osobou osôb uvedených v písmenách a) až f) uvedených v §9 ods.6
zákona 138/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Náklady spojené s prevodom hradí kupujúci.
Na záver starostka obce Anna Cigáneková poďakovala prítomným za účasť a ukončila
zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Anna Cigáneková, dňa 07.09.2016
starostka obce
Pavol Zeman, dňa 07.09.2016
zástupca starostky obce
Overovatelia:
Dušan Chlebík, dňa 07.09.2016
poslanec OZ
Jaroslav Ušiak, dňa 07.09.2016
poslanec OZ
Zapísala:
Hana Klementová, dňa 07.09.2016
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UZNESENIA
Uznesenie č. 25/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonka súhlasí s vypracovaním projektovej dokumentácie na
vybudovanie prístupových ciest k bytom v škole.

Uznesenie č. 26/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonka súhlasí s rozšírením školského obvodu pre deti
navštevujúce I. Základnú školu v Myjava, ul. Viestova 1, o čísla súpisné 55, 301.

Uznesenie č. 27/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonka súhlasí s rozšírením školského obvodu pre deti
navštevujúce II. Základnú školu v Myjave, ul. Štúrova 18, o čísla súpisné 194, 290, 313.

Uznesenie č. 28/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonka súhlasí s vydržaním parcely č. 13266/1 EKN
v k. ú. Jablonka o výmere 13 m2 v prospech Obce Jablonka.

Uznesenie č. 29/2016
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 7.9.2016 prerokovalo žiadosť Erika Jesenského,
bytom Myjava, Pažického 405/1 o odkúpenie parcely č. 13266/1 EKN v k.ú. Jablonka o výmere
13 m2. Podľa GP č. 078/16 vypracovaného Ing. Michalom Garajom cez uvedenú parcelu je
plánované vedenie inžinierskych sietí k novostavbe rodinného domu. Pozemok je pre obec
nevyužiteľný.
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s predajom nehnuteľnosti za účelom usporiadania pozemku pri
novostavbe rodinného domu p. č. 13266/1 o výmere 13 m2 ovocný sad reg. E v podiele 1/1
Erikovi Jesenskému, Myjava, Pažického 405/1.
Prevod nehnuteľnosti je v súlade s §9 a) ods. 8 písm. b) zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov.
Kupujúci nie je v obci blízkou osobou osôb uvedených v písmenách a) až f) uvedených v §9 ods.6
zákona 138/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Náklady spojené s prevodom hradí kupujúci.

