
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z á p i s n i c a 

napísaná na schôdzi Obecného zastupiteľstva v Jablonovom konanej dňa 

15.11.2013 na obecnom úrade v Jablonovom 
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Zápisnica 
napísaná dňa 15.11.2013 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 Peter Čička 

a Ing. Juraj Krajči. 

Počet prítomných poslancov : 6 

Starosta prítomných oboznámil s programom schôdze.  

 

Program:  

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

2. Kontrola uznesení 

3. Voľba hlavného kontrolóra 

4. Návrh programového rozpočtu na roky 2014-2016 

5. Schválenie VZN č. 5/2013 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území 

obce 

6. Návrhy VZN na rok 2014: 

a) VZN č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady 

b) VZN č. 2/2014 o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony 

vykonávané Obecným úradom Jablonové 

7. Návrh na schválenie zápisu do kroniky za rok 2012 

8. Prejednanie žiadostí z centier voľného času 

9. Info 

a) Biologicky rozložiteľný odpad v obci v náväznosti na projekt separácie BRO 

Bytčiansko 

10. Diskusia, pripomienky a dotazy obyvateľov obce 

11. Návrh na uznesenia 

12. Záver 

 

Starosta navrhol doplniť ďalší bod programu v znení: Žiadosť o umiestnenie 

poštovej schránky. 

Upravený program: 

1 Otvorenie, určenie zapisovateľky, overovateľov, počet prítomných poslancov 

2 Kontrola uznesení 

3 Voľba hlavného kontrolóra 

4 Návrh programového rozpočtu na roky 2014-2016 

5 Schválenie VZN č. 5/2013 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území 
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obce 

6 Návrhy VZN na rok 2014: 

a) VZN č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady 

b) VZN č. 2/2014 o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony 

vykonávané Obecným úradom Jablonové 

7 Návrh na schválenie zápisu do kroniky za rok 2012 

8 Prejednanie žiadostí z centier voľného času 

9 Žiadosť o umiestnenie poštovej schránky 

10 Info 

a) Biologicky rozložiteľný odpad v obci v náväznosti na projekt separácie BRO 

Bytčiansko 

11 Diskusia, pripomienky a dotazy obyvateľov obce 

12 Návrh na uznesenia 

13 Záver 

 

Za takto navrhnutý program hlasovali poslanci OZ: 

Hlasovanie – za: 6 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 3 

Voľba hlavného kontrolóra 

Starosta vytvoril návrhovú komisiu v zložení: Miroslav Tarhaj, Juraj Krajči, 

Vincent Bučo. Komisia otvorila jedinú obálku, ktorá bola doručená na obecný 

úrad. Podľa požiadaviek skontrolovala všetky prílohy žiadosti. 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 129/2013. 

Hlasovanie – za:  6 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 4 

Návrh programového rozpočtu na roky 2014-2016 

Starosta predložil po schválení finančnou komisiou návrh programového rozpočtu 

na roky 2014-2016. Návrh bude na dobu 15 dní vyvesený na úradnej tabuli a na 

webe. 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 130/2013. 

Hlasovanie – za:  6 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 5 

Schválenie VZN č. 5/2013 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na 

území obce 

K tomuto VZN neboli prijaté žiadne pripomienky. 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 131/2013. 

Hlasovanie – za:  6 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 
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K bodu č. 6a 

VZN č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady 

Starosta predložil návrh VZN, ktoré bude vyvesené na dobu 15 dní na úradnej 

tabuli a na webe obce. 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 132/2013. 

Hlasovanie – za:  6 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 6b 

VZN č. 2/2014 o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony 

vykonávané Obecným úradom Jablonové 

Starosta predložil návrh VZN, ktoré bude vyvesené na dobu 15 dní na úradnej 

tabuli a na webe obce. 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 133/2013. 

Hlasovanie – za:  6 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 7 

Návrh na schválenie zápisu do kroniky za rok 2012 

Kronikárka obce predložila návrh zápisu za rok 2012,  obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie a do budúcej schôdze sa vyjadrí. 

 

K bodu č. 8 

Prejednanie žiadostí z centier voľného času 

Starosta informoval obecné zastupiteľstvo o žiadostiach z centier voľného času na 

poskytnutie príspevku. 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 134/2013. 

Hlasovanie – za:  6 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 9 

Žiadosť o umiestnenie poštovej schránky pre ULPS 

Starosta informoval o žiadosti Urbárskeho lesného pozemkového spoločenstva 

Jablonové o umiestnenie poštovej schránky v priestoroch obecného úradu.   

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 135/2013. 

Hlasovanie – za:  6 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 10 

Info 

a) Starosta informoval poslancov o projekte na separovanie biologicky 

rozložiteľného odpadu na Bytčiansku s dopadom na našu obec. Obec 

v zmysle novely č. 343/2012 Z.z. vytvorí dohody s občanmi o vlastnom 

kompostovaní na ich vlastných pozemkoch. 
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K bodu č. 11 

Návrh na uznesenia 

K bodu č. 3 uznesenie č. 129/2013 

Obecné zastupiteľstvo: 

I. b e r i e   n a   v e d o m i e 

prezentáciu kandidátky na funkciu hlavného kontrolóra. 

II. k o n š t a t u j e, 

že voľba hlavného kontrolóra sa uskutočnila v súlade so zákonom SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. 

III. v o l í 

V súlade § 18a ods. 1) a ods. 5) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v platnom znení p. Jozefu Šípkovú do funkcie hlavného kontrolóra obce 

Jablonové na dobu určitú  od 1.1.2014 do 31.12.2019. 

IV. u r č u j e 

1) v súlade s § 11 ods. 4 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v platnom znení s účinnosťou od 1.1.2014 plat hlavného kontrolóra obce podľa § 

18c ods. 1)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 

2) v súlade s § 11 ods. 4 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v platnom znení pracovný úväzok hlavnému kontrolórovi v rozsahu 0,08/1 - 3 

hodiny týždenne. 

 

K bodu č.4 uznesenie č. 130/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programového rozpočtu na roky 2014-

2016. 

 

K bodu č. 5 uznesenie č. 131/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 5/2013 o zákaze prevádzkovania 

hazardných hier na území obce. 

 

K bodu č. 6a uznesenie č. 132/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh VZN č. 1/2014 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

K bodu č. 6b uznesenie č. 133/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh VZN č. 2/2014 o správnych poplatkoch 

a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom Jablonové. 

 

K bodu č.7 uznesenie č. 134/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje príspevok pre Súkromné centrum voľného času, 

Lombardiniho ulica č. 26, Bytča.  Ostatné žiadosti o príspevok zamieta. 

 

K bodu č. 8 uznesenie č. 135/2013 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s umiestnením poštovej schránky pre Urbárske lesné 

pozemkové spoločenstvo Jablonové v priestoroch kultúrneho domu v Jablonovom. 

 

Za takto napísané uznesenia hlasovalo 6 poslancov: 

Hlasovanie – za: 6 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 13.12.2013 o 19.00 hod. na obecnom 

úrade. 

 

 

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

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

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

Overovateľ: Peter Čička ........................................ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZZááppiissnniiccaa  zzoo  ddňňaa  1155..1111..22001133  

 

 
7 

 

U Z N E S E N I A 

zo schôdze Obecného zastupiteľstva v Jablonovom zo dňa 15.11.2013 

 

K bodu č. 3 uznesenie č. 129/2013 

Obecné zastupiteľstvo: 

I. b e r i e   n a   v e d o m i e 

prezentáciu kandidátky na funkciu hlavného kontrolóra. 

II. k o n š t a t u j e, 

že voľba hlavného kontrolóra sa uskutočnila v súlade so zákonom SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. 

III. v o l í 

V súlade § 18a ods. 1) a ods. 5) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v platnom znení p. Jozefu Šípkovú do funkcie hlavného kontrolóra obce 

Jablonové na dobu určitú  od 1.1.2014 do 31.12.2019. 

IV. u r č u j e 

1) v súlade s § 11 ods. 4 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v platnom znení s účinnosťou od 1.1.2014 plat hlavného kontrolóra obce podľa § 

18c ods. 1)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 

2) v súlade s § 11 ods. 4 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v platnom znení pracovný úväzok hlavnému kontrolórovi v rozsahu 0,08/1 - 3 

hodiny týždenne. 

 

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

 

K bodu č.4 uznesenie č. 130/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programového rozpočtu na roky 2014-

2016. 

 

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

 

K bodu č. 5 uznesenie č. 131/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 5/2013 o zákaze prevádzkovania 

hazardných hier na území obce. 

 

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

 

K bodu č. 6a uznesenie č. 132/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh VZN č. 1/2014 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

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

 

K bodu č. 6b uznesenie č. 133/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh VZN č. 2/2014 o správnych poplatkoch 

a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom Jablonové. 

 

Ladislav Čička, starosta obce .................................................. 
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K bodu č.7 uznesenie č. 134/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje príspevok pre Súkromné centrum voľného času, 

Lombardiniho ulica č. 26, Bytča.  Ostatné žiadosti o príspevok zamieta. 

 

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

 

K bodu č. 8 uznesenie č. 135/2013 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s umiestnením poštovej schránky pre Urbárske lesné 

pozemkové spoločenstvo Jablonové v priestoroch kultúrneho domu v Jablonovom. 

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

 

 

Za takto napísané uznesenia hlasovalo 6 poslancov: 

Hlasovanie – za: 6 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 

 


