
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z á p i s n i c a 

napísaná na schôdzi Obecného zastupiteľstva v Jablonovom konanej dňa 

12.7.2013 v požiarnej zbrojnici v Jablonovom 
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Zápisnica 
napísaná dňa 12.7.2013 na schôdzi Obecného zastupiteľstva v Jablonovom 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

K bodu č. 1 

Otvorenie, určenie zapisovateľky, overovateľov, počet prítomných 

poslancov 

Schôdzu otvoril a prítomných privítal starosta obce Ladislav Čička.  Za 

zapisovateľku zápisnice bola určená Mária Bučová, za overovateľov Beata 

Čičková a Miroslav Tarhaj. 

Počet prítomných poslancov : 5 

Starosta prítomných oboznámil s programom schôdze.  

 

Program:  

1. Otvorenie, určenie zapisovateľky, overovateľov, počet prítomných poslancov 

2. Kontrola uznesení 

3. Schválenie VZN č. 4/2013 o používaní miestnych komunikácii v katastri obce 

Jablonové 

4. Schválenie vstupu obce do Občianskeho združenia Bytčiansko 

5. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 2, 3, 4/2013 

6. Info 

a) Asfaltovanie výtlkov po zimnej údržbe čerpané z dotácie MDVRR SR 

b) Návrh na riešenie odvozu drobného stavebného odpadu 

c) Pridelená dotácia z MK SR na vydanie monografie 

d) Odovzdanie stavby – modernizácia verejného osvetlenia 

7. Diskusia, pripomienky a dotazy obyvateľov obce 

8. Návrh na uznesenia 

9. Záver 

 

Starosta navrhol doplniť ďalší bod programu v znení: Návrh na zápis do kroniky 

za rok 2011. 

Upravený program: 

1. Otvorenie, určenie zapisovateľky, overovateľov, počet prítomných poslancov 

2. Kontrola uznesení 

3. Schválenie VZN č. 4/2013 o používaní miestnych komunikácii v katastri obce 

Jablonové 

4. Schválenie vstupu obce do Občianskeho združenia Bytčiansko 

5. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 2, 3, 4/2013 

6. Návrh na zápis do kroniky za rok 2011 

7. Info 

a) Asfaltovanie výtlkov po zimnej údržbe čerpané z dotácie MDVRR SR 

b) Návrh na riešenie odvozu drobného stavebného odpadu 
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c) Pridelená dotácia z MK SR na vydanie monografie 

d) Odovzdanie stavby – modernizácia verejného osvetlenia 

8. Diskusia, pripomienky a dotazy obyvateľov obce 

9. Návrh na uznesenia 

10. Záver 

 

Za takto navrhnutý program hlasovali poslanci OZ: 

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

 

K bodu č. 3 

Schválenie VZN č. 4/2013 o používaní miestnych komunikácii v katastri 

obce Jablonové 

Starosta konštatoval, že VZN bolo v zákonnej lehote vyvesené na úradnej tabuli, 

neboli prijaté žiadne pripomienky. 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 120/2013. 

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

 

K bodu č. 4 

Schválenie vstupu obce do Občianskeho združenia Bytčiansko 

Starosta informoval o možnosti čerpania eurofondov prostredníctvom 

občianskeho združenia, spojení viacerých obcí v okolí. Občianske združenie sa 

bude uchádzať o status miestnej akčnej skupiny. 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 121/2013. 

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

 

K bodu č. 5 

Schválenie rozpočtového opatrenia č. 2,3,4/2013 

Starosta predložil dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 2 a 3/2013, 

v ktorej zdôvodnil nutnosť úpravy rozpočtu v jeho kompetencii. Dôvodová správa 

je prílohou č. 1 tejto zápisnice. 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 122/2013. 

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

 

Ďalej bola predložená dôvodová správa k návrhu schválenia rozpočtového 

opatrenia č. 4/2013. Dôvodová správa je prílohou č. 2 tejto zápisnice. 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 123/2013. 

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

 

K bodu č. 6 

Návrh na zápis do kroniky za rok 2011 

Kronikárka obce predložila návrh na zápis do kroniky za rok 2011. Zápis je 

prílohou č. 3 tejto zápisnice. 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 124/2013. 

Hlasovanie – za:  5 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 
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K bodu č. 7 

Info 

a) Starosta vyzval predsedu stavebnej komisie aby zvolal stavebnú komisiu 

a fyzicky určili na miestnych komunikáciách, ktoré výtlky sa opravia 

v rámci pridelených finančných prostriedkov z MDVRR SR. 

b) Umiestnenie drobného stavebného odpadu je potrebné si dohodnúť na 

obecnom úrade so starostom obce. 

c) Starosta informoval, že obci bola pridelená dotácia z MK SR  v sume    

5 000 € na vydanie monografie. Termín vydania je odhadovaný na 

september/ október 2013. 

d) V mesiaci jún 2013 sa v obci realizovala modernizácia verejného osvetlenia 

v zmysle zmluvy o dielo. 

e) Obec získala dotáciu z VÚC na výmenu opony a zadnej drapérie 

v kultúrnom dome. Termín realizácie august 2013. Súčasne bude 

vymaľovaná aj predná časť javiska. 

 

K bodu č. 9 

Návrh na uznesenia 

K bodu č. 3 uznesenie č. 120/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 4/2013 o používaní miestnych 

komunikácii v katastri obce Jablonové. 

 

K bodu č.4 uznesenie č. 121/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vstup obce Jablonové do Občianskeho združenia 

Bytčiansko. Združenie sa bude uchádzať o získanie statusu miestnej akčnej 

skupiny na čerpanie prostriedkov z Európskej únie Program obnovy dediny, LDR 

a IROP. 

 

K bodu č.5 uznesenie č. 122/2013 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 2 a 3/2013 

schválené v zmysle zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami. 

 

K bodu č.5 uznesenie č. 123/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4/2013. 

 

K bodu č.6 uznesenie č. 124/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený návrh zápisu do kroniky za rok 2011. 

 

Za takto napísané uznesenia hlasovalo 5 poslancov: 

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

Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a schôdzu 

ukončil. Budúca schôdza je plánovaná dňa 20.9.2013 o 19.30 hod. na obecnom 

úrade. 

 

 

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

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

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

Overovateľ: Beata Čičková ........................................ 

 Miroslav Tarhaj ........................................ 
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U Z N E S E N I A 

zo schôdze Obecného zastupiteľstva  v Jablonovom zo dňa 12.7.2013 

 

K bodu č. 3 uznesenie č. 120/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 4/2013 o používaní miestnych 

komunikácii v katastri obce Jablonové. 

 

Ladislav Čička, starosta obce                                         ................................. 

 

K bodu č.4 uznesenie č. 121/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vstup obce Jablonové do Občianskeho združenia 

Bytčiansko. Združenie sa bude uchádzať o získanie statusu miestnej akčnej 

skupiny na čerpanie prostriedkov z Európskej únie Program obnovy dediny, LDR 

a IROP. 

 

Ladislav Čička, starosta obce                                         ................................. 

 

K bodu č.5 uznesenie č. 122/2013 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 2 a 3/2013 

schválené v zmysle zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami. 

 

Ladislav Čička, starosta obce                                         ................................. 

 

K bodu č.5 uznesenie č. 123/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4/2013. 

 

Ladislav Čička, starosta obce                                         ................................. 

 

K bodu č.6 uznesenie č. 124/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený návrh zápisu do kroniky za rok 2011. 

 

Ladislav Čička, starosta obce                                         ................................. 

 

 

 

Za takto napísané uznesenia hlasovalo 5 poslancov: 

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

 


