
Obec Jablonové 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z á p i s n i c a 

napísaná na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Jablonovom, konaného dňa 13.9.2014 

na obecnom úrade v Jablonovom 
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Zápisnica 

napísaná dňa 13.9.2014 na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Jablonovom 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

K bodu č. 1 

Otvorenie, schválenie programu, určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice  

Schôdzu otvoril a prítomných privítal starosta obce Ladislav Čička.   

Počet prítomných poslancov : 5 – unášania schopní 

Starosta prítomných oboznámil s programom zasadnutia:  

Program:  

1. Otvorenie, schválenie programu, určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice 

2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ 

3. Schválenie monitorovacej správy – polročné hodnotenie programového rozpočtu 

4. Schválenie spoluúčasti na projekte „Budova pre šport“ 

5. Info: 

- Púť na Velehrad 

- Výstava úrody 

- Posedenie s dôchodcami 

6. Diskusia, pripomienky a dotazy obyvateľov obce 

7. Návrh na uznesenia 

8. Záver 

Za takto navrhnutý program hlasovali poslanci OZ: 

Hlasovanie – za: 5 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 

Za zapisovateľku zápisnice bola určená Mária Bučová, za overovateľov Ing. Jozef Hanulík 

a Ing. Juraj Krajči 

K bodu č. 2 

Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 164/2014. 

Hlasovanie – za: 5 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 3 

Schválenie monitorovacej správy – polročné hodnotenie programového rozpočtu 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 165/2014. 

Hlasovanie – za: 5 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 4 

Schválenie spoluúčasti na projekte „Budova pre šport“ 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 166/2014. 

Hlasovanie – za: 5 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 5 

Info 

 Starosta informoval poslancov o plánovaných akciách poriadaných obecným úradom. 

 Starosta oboznámil poslancov s prebiehajúcou akciou t,j. čistenie toku Hradňanky, 

ktorý je značne znečistený nánosmi a inváznymi rastlinami. Cieľom je predovšetkým 

protipovodňové opatrenie na toku. Práce vykonávajú všetci aktivační pracovníci. 
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 Poslanec Juraj Krajči navrhol z bezpečnostného hľadiska zhustiť zábradlie na moste 

pri Tarhajovcoch. 

 Poslanec Ján Galo upozornil na výtlky v ulici medzi Plotmi, ktoré budú vyspravené 

v mesiaci október. 

 Poslankyňa Beáta Čičková upozornila na poruchu vonkajšieho osvetlenia na schodoch 

na cintoríne. 

 Starosta informoval o plánovanej práci na spevnení vonkajších sietí na multifunkčnom 

ihrisku. 

 

K bodu č. 7 

Návrh na uznesenia 

Uznesenie č. 163 /2014 k bodu č. 1 

Obecné zastupiteľstvo v Jablonovom 

1. schvaľuje 

     a) program zasadnutia OZ   

       

Uznesenie č. 164 /2014 k bodu č. 2 

Obecné zastupiteľstvo v Jablonovom  

1. berie na vedomie 

a) kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ  

 

Uznesenie č. 165/2014 k bodu č. 3 

Obecné zastupiteľstvo v Jablonovom 

1. schvaľuje 

a) predloženú monitorovaciu správu – polročné hodnotenie programového rozpočtu 

k 30.6.2014 

                                                                                                                         

Uznesenie č. 166/2014 k bodu č. 4 

Obecné zastupiteľstvo v Jablonovom 

1. schvaľuje  

a)   Spoluúčasť z vlastných zdrojov na projekte „Budova pre šport v obci Jablonové“ vo 

výške 6 074,25 €, ktorá sa začlení do rozpočtu obce na rok 2015 ako kapitálový 

výdavok. 

 

Hlasovanie – za: 5 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Záver 

Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.  

 

Starosta obce: Ladislav Čička ........................................ 

Zástupca starostu: Vincent Bučo ........................................ 

Zapisovateľka: Mária Bučová ........................................ 

Overovateľ: Ing. Jozef Hanulík ........................................ 

 Ing. Juraj Krajči ........................................ 


