
Obec JABLONOVÉ 
 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Z á p i s n i c a 

Napísaná na schôdzi obecného zastupiteľstva v Jablonovom konanej dňa  

14.12.2012 v požiarnej zbrojnici v Jablonovom. 
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Zápisnica 

Napísaná na schôdzi Obecného zastupiteľstva v Jablonovom dňa: 14.12.2012 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny 

K bodu č. 1                

Otvorenie, určenie zapisovateľky, overovateľov, počet prítomných poslancov 
Starosta obce Ladislav Čička otvoril schôdzu . Privítal poslancov a prítomných. 
Za zapisovateľku zápisnice určil Janu Randovú, za overovateľov Vincenta Buču, 
Miroslava Tarhaja 

Počet prítomných poslancov: 7 

S programom schôdze oboznámil prítomných starosta obce. 

PROGRAM: 

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

2.Kontrola uznesení 

3.Schválenie programového rozpočtu na roky 2013-2015 
4.Schválenie VZN: 
    a/ VZN č. 1/2013 o miestnych daniach  a miestnom poplatku za                                                               
komunálne odpady a drobné stavebné odpady  
     b/ VZN č. 2/2013 o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné 
úkony vykonávané Obecným úradom Jablonové 
      c/  VZN č. 3 /2013 Cintorínsky poriadok 
5. INFO  
6. Diskusia, pripomienky a dotazy obyvateľov obce   

7. Návrh na uznesenia 
8. Záver       
Za takto navrhnutý  program hlasovali poslanci OZ: 
Hlasovanie – za :   7 poslancov , proti: 0, zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 2 
Kontrola uznesení 
Kontrolu plnenia uznesení z predošlej schôdze prečítala M. Bučová. 
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K bodu č. 3 

Schválenie programového rozpočtu na roky 2013 – 2015 

K navrhnutému rozpočtu zaujala stanovisko kontrolórka obce Ing. Blažeková . 

Stanovisko tvorí príl. č. 1 zápisnice 

Poslanci obecného zastupiteľstva prijali k tomuto bodu uznesenie č.  

100/2012 

Hlasovanie – za: 7 poslancov,    proti:  0 ,      zdržal sa :   0   

Poslanci obecného zastupiteľstva prijali k tomuto bodu uznesenie č. 101/2012   

Hlasovanie – za: 7 poslancov,    proti:  0,       zdržal sa:    0     

K bodu č. 4 
Schválenie VZN 
a/ VZN č. 1/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady  
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 102/2012  
Hlasovanie- za:   7  poslancov,    proti:  0,  zdržal sa:  0   
 
b/VZN  č. 2/2013 o správnych poplatkoch  a poplatkoch za pracovné úkony 
vykonávané Obecným úradom Jablonové 
Obecné  zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 103/2012 
Hlasovanie- za:   poslancov 7,   proti:  0,     zdržal  sa:  0           
 
c/  VZN č. 3/2013  Cintorínsky poplatok 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie  č. 104/2012 
Hlasovanie-  za: 7      poslancov,  proti:  0,     zdržal sa:  0 
 
K bodu č. 5 
INFO 
- Starosta informoval o liste zo SEVAKU Žilina v ktorom bol schválený 

investičný zámer na ro 2013 dobudovania vodovod. siete v ulici pod Lánmi 
- Kontrolórka obce prečítala plán práce na rok 2013. Plán práce tvorí príl č. 2 

zápisnice 
 
K bodu č. 6 
Diskusia, pripomienky a dotazy obyvateľov obce 
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- Poslanec Peter Čička informoval, že je potrebné osloviť niekoho z občanov, 
ktorý by bol ochotný vykonávať zvonenie na zvonici 

 

K bodu č. 7    

Návrh na uznesenia zo schôdze OZ konanej dňa 14.12.2012  

prečítala zapisovateľka Jana Randová,  

 

K bodu č. 3 uznesenie č. 100/2012 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko kontrolórky obce k návrhu 

viacročného rozpočtu na roky 2013-2015 

 

K bodu č. 3  uznesenie č. 101/2012 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje programový rozpočet  na roky 2013-2015 

 

K bodu č.  4 a/ uznesenie č. 102/2012 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje  VZN č. 1/2013 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady  

 

K bodu č. 4 b/ uznesenie č. 103/2012 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 2 /2013 o správnych poplatkoch 

a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané obecným úradom Jablonové 

 

K bodu č. 4 c/ uznesenie č. 104/2012 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 3/2013 Cintorínsky poriadok 

 

 

  Za takto napísané uznesenia hlasovali poslanci obecného zastupiteľstva 

Hlasovanie – za:  poslancov : 7,     proti:  0,      zdržal sa:  0 
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K bodu č. 9  

Starosta obce Ladislav Čička ukončil schôdzu a poďakoval prítomným za účasť.  

Termín konania ďalšieho zastupiteľstva je  22.2.2013 

 

 

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

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

Zapisovateľka:             Jana Randová                                   ................................ 

Overovateľ:                  Vincent Bučo                                    ................................                                                                                                                                                                                                             

                                       Miroslav Tarhaj                                ............................... 
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U Z N E S E N I A 
Zo schôdze Obecného zastupiteľstva  v Jablonovom zo dňa 14.12.2012 
 
K bodu č. 3 uznesenie č. 100/2012 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko kontrolórky obce 
k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2013 - 2015 
 
K bodu č.3 uznesenie č. 101/2012 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje programový rozpočet na roky 2013-2015 
 
Ladislav Čička, starosta obce                                         ................................. 
 
K bodu č. 4 a/ uznesenie č. 102/2012  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 1/2013 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  
 
Ladislav Čička, starosta obce                                         .................................. 
 
K bodu č. 4 b/ uznesenie č. 103/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Jablonovom schvaľuje VZN č. 2/2013 o správnych 
poplatkoch  a poplatkoch  za pracovné úkony  vykonávané Obecným 
úradom Jablonové 
 
Ladislav Čička, starosta obce                                           .................................               
 
K bodu č. 4 c/ uznesenie č. 104/2012 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 3/2013 Cintorínsky poriadok 
 
Ladislav Čička, starosta obce                                             ............................... 
     

 

 

 

 

 


