OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V JABLONKE
Zápisnica č. 8/2016

ZÁPISNICA
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jablonke, ktoré sa konalo dňa 07.10.2016 o 15.30
hodine v zasadacej miestnosti Kultúrneho domu v Jablonke.
Prítomní : starostka obce Anna Cigáneková
poslanci
Pavol Zeman
Jaroslav Ušiak
Ing. Slavomír Otrubčiak
Milan Figura
Neprítomný
Dušan Chlebík

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. Návrhy do rozpočtu na rok 2017
4. Správa o výchovno-vzdelávacom procese v Základnej škole
5. Rôzne
6. Záver

2. Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice starostka obce určila Pavla Zemana a Jaroslava Ušiaka. Za
zapisovateľku určila Annu Cigánekovú, nakoľko Hana Klementová je na školení.
Počet prítomných poslancov: 4
Hlasovanie poslancov:
ZA:
Pavol Zeman
Jaroslav Ušiak
Ing. Slavomír Otrubčiak
Milan Figura
PROTI:
ZDRŽAL SA:-

3. Návrh poslancov do rozpočtu 2017
Starostka obce požiadala poslancov, aby predniesli svoje návrhy prác na rok 2017, nakoľko práve
zostavujeme rozpočet a je potrebné, aby sme ich návrhy zahrnuli aj finančne do rozpočtu.
Pavol Zeman: treba opraviť cestu u Sládečkov, zoštiepkovať kríky smerom na Podkorytárku,
urobiť odsávanie v kuchyni KD.
Milan Figura: pridať lampu pri Michaličkovi, č. s. 58, opraviť cestu pod chatou, vyčistiť priekopy.
Jaroslav Ušiak: pridať lampu pri Ilavskom.
Starostka obce: vymaľovať kultúrny dom, vymeniť dlažbu v predsálí KD, vymeniť okná v škole.
Po prerokovaní poslanci OZ zobrali na vedomie pripomienky k návrhu prác na rok 2017.
Počet prítomných poslancov: 4
Hlasovanie poslancov:
ZA:
Pavol Zeman
Jaroslav Ušiak
Ing. Slavomír Otrubčiak
Milan Figura
PROTI:
-

ZDRŽAL SA:-

Uznesenie č. 30/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonka berie na vedomie pripomienky k návrhu prác na rok 2017
a poveruje starostku obce, aby vyčlenila v rozpočte na rok 2017 prostriedky na ich realizáciu.

4. Správa o výchovno-vzdelávacom procese v Základnej škole
Mgr. Monika Svítková, riaditeľka ZŠ, predniesla poslancom OZ Správu o výchovnovzdelávacom procese v škole. Poslanci sa aktívne zaujímali o dosahované výsledky žiakov ZŠ.
Pani riaditeľka zodpovedala na všetky otázky poslancov.
Po prerokovaní poslanci OZ zobrali na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacom procese v ZŠ
Jablonka.
Počet prítomných poslancov: 4
Hlasovanie poslancov:
ZA:
Pavol Zeman
Jaroslav Ušiak
Milan Figura
Ing. Slavomír Otrubčiak
PROTI:
ZDRŽAL SA:-

Uznesenie č. 31/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonka berie na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacom
procese v Základnej škole Jablonka.

5. Rôzne
Starostka informovala poslancov OZ o výmene strechy na budove školy v rámci reklamácie.
Náklady na výmenu všetkej strešnej krytiny znášala firma Tondach a túto aj prevedie. Zároveň
dáva 30-ročnú záruku na celú strechu.
Z dôvodu výmeny krytiny sa práce na bytoch predĺžia, nakoľko nie je možné robiť izoláciu,
pretože hrozí namoknutie v prípade zlého počasia. Ak budú mať poslanci záujem, môžeme
iniciovať stretnutie s dodávateľom firmy STAS priamo na mieste stavby.
Obec zriadila chránenú dielňu a prijme do pracovného pomeru na začiatok 1 pracovníka ako
náhradu za p. Michalca, ktorý je dlhodobo chorý.
Na záver starostka obce Anna Cigáneková poďakovala prítomným za účasť a ukončila
zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Anna Cigáneková, dňa 07.10.2016
starostka obce
Pavol Zeman, dňa 07.10.2016
zástupca starostky obce
Overovatelia:
Pavol Zeman, dňa 07.10.2016
poslanec OZ
Jaroslav Ušiak, dňa 07.10.2016
poslanec OZ
Zapísala:
Anna Cigáneková, dňa 07.10.2016
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