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Z á p i s n i c a 

Napísaná na schôdzi obecného zastupiteľstva v Jablonovom konanej dňa  

17.02.2012 na obecnom úrade v Jablonovom. 
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Zápisnica 

Napísaná na schôdzi Obecného zastupiteľstva v Jablonovom dňa: 17.02.2012 

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 Ing. Juraja 
Krajčiho a Ing. Jozefa Hanulíka. 

Počet prítomných poslancov: 5, Peter Čička, Ján Galo  PN ospravedlnení 

S programom schôdze oboznámil prítomných starosta obce. 

PROGRAM: 

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

2.Kontrola uznesení 

3.Schválenie – predaj pozemku Pavol Čička 

4.Žiadosť o povolenie poriadania disko zábav v našej obci – p. Augustín Bobrík 

5.Schválenie dotácií z rozpočtu obce pre zložky TJ, DHZ, STO, Enduro team  

6. Návrh na schválenie záverečného účtu za rok 2011 

7.Schválenie výročnej správy  za rok 2011 

8. Návrh na schválenie – zápis do kroniky za rok 2010 

9. Preskúmanie majetkového priznania starostu obce za rok 2011 

10. Info 

 11. Diskusia, pripomienky a dotazy obyvateľov obce 

12. Návrh na uznesenia  

13. Záver      

 
Za takto navrhnutý  program hlasovali poslanci OZ: 
Hlasovanie – za : 5 poslanci, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 2 
Kontrola uznesení 
Kontrolu plnenia uznesení z predošlej schôdze prečítala J. Hanulíková.  
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K bodu č. 3 
Schválenie  - predaj pozemku Pavol Čička 
Poslanci OZ schválili predaj pozemku parc. č. E KN 148/160 o výmere 37 m2 
Pavlovi Čičkovi Jablonové č. 258.   
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 67/2012  
Hlasovanie- za:  5 poslancov,    proti:  0,  zdržal sa:  0             
 
K bodu č. 4 
Žiadosť o povolenie poriadania disko zábav v našej obci – p. Augustín Bobrík  
 Poslanci OZ navrhli p. Bobríkovej stretnutie so zástupcami TJ, DHZ, 
Stolnotenisovým oddielom a  starostom obce, kde by sa dohodli na dátumovom 
rozvrhu diskoték v obci.       
 
K bodu č. 5 
Schválenie dotácií z rozpočtu obce pre zložky TJ, DHZ, STO, Enduro team  
M. Bučová informovala poslancov o žiadostiach zložiek TJ, DHZ, STO, Enduro 
teamu na dotácie z rozpočtu obce. 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie č.68/2012 
Hlasovanie – za: 5 poslancov,  proti: 0,   zdržal sa: 0 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 69/2012 
Hlasovanie  - za: 5 poslancov,     proti: 0,     zdržal sa: 0         
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 70/2012 
Hlasovanie – za: 5 poslancov,     proti: 0,      zdržal sa: 0 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 71/2012 
Hlasovanie – za: 5 poslancov,     proti: 0,      zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 6 
Návrh na schválenie záverečného účtu za rok 2011 
Na schválenie tohto bodu je potrebné vyjadrenie kontrolórky obce, tento bod 

sa posúva do programu nasledujúcej schôdze OZ.  

 

K bodu č. 7 

Schválenie výročnej správy  za rok 2011 

Na schválenie tohto bodu je potrebné vyjadrenie kontrolórky obce , tento bod 

sa posúva do programu nasledujúcej schôdze OZ    .   
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K bodu č. 8  

Návrh na schválenie  - zápis do kroniky za rok 2010  

Prítomných poslancov M. Bučová  informovala o návrhu zápisov do kroniky za 

rok 2010, ktoré mali poslanci k nahliadnutiu a mali sa možnosť k uvedenému 

vyjadriť. 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 72/2012  

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

 

K bodu č. 9 

Preskúmanie majetkového priznania starostu obce za rok 2011 

Komisia na preskúmanie majetkového priznania starostu obce v zložení: 

predseda: Ing. Juraj Krajči, členovia: Miroslav Tarhaj Peter Čička . 

Predseda komisie preštudoval oznámenie. Bez pripomienok členov komisie, 

vložil do obálky, zalepil a členovia komisie ju podpísali. Obálka bola vložená do 

trezoru. 

    

K bodu č. 10   

INFO  

- Starosta oboznámil poslancov s listom z Cestných stavieb Žilina  o zmene 

územnoplánovacej dokumentácie v našej obci. 

- Starosta informoval prítomných poslancov o navrhovanom VZN Obce 

Súľov- Hradná na zvýšenie poplatkov za Materskú školu Jablonové . Je 

plánované spoločné stretnutie poslancov OZ a starostov obcí Súľov -

Hradná a Jablonové  

- Starosta prečítal list od p.Babica správcu káblovej televízie v ktorom bolo 

konštatované že programy Discovery a Animal Planet sú spoplatnené 

a uvedená cena je pre občanov neakceptovateľná,takže boli z ponuky 

zrušené. 

- V tomto bode starosta ďalej informoval  poslancov o navrhovanom 

 zastrešení schodov pri vchode do KD. Uvedené sa zahrnie do rozpočtu 

obce na budúci rok. 

- Ladislav Čička, starosta obce  oboznámil prítomných s pozitívne 

vybavenou žiadosťou o pridelenie hasičského auta IVECO Daily DHZ 

Jablonové. Slávnostné odovzdanie auta bude dňa 25.2.2012 o 10,00 hod 

pred Hasičskou zbrojnicou , ktoré prevedie JUDr. Daniel Lipšic minister 
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vnútra a akt požehnania náš pán farár Mgr. František Cvacho. Pozvaní sú 

aj ďalší hostia a občania z obce. 

 

K bodu č. 11 

Diskusia, pripomienky a dotazy obyvateľov obce 

Do diskusie sa prihlásil  Ján Koštek . Navrhuje zhotovenie chodníka od kostola 

ku krížu na cintoríne. V prípade pohrebu by boli ľahšie prístupné hroby pod 

cestou a bolo by dobré zhotoviť schody zo železničných švelerov v širších 

uličkách pomedzi hroby. Starosta navrhol stretnutie stavebnej komisie na 

cintoríne a posúdenie návrhov. Ďalej hovoril, že ihličnany pri jaskynke veľmi 

rastú obáva sa, aby korene nepoškodili stavbu jaskynky. Prítomní s ním súhlasili 

a starosta navrhol stretnutie so záhradníkom, ktorí odborne posúdi stav pri 

jaskynke a navrhne riešenie.     

 

K bodu č. 12    

Návrh na uznesenia zo schôdze OZ konanej dňa 17.2.2012 prečítala 

zapisovateľka Jana Randová,  

 

K bodu č. 3 uznesenie č. 73/2012 

Obecné zastupiteľstvo v Jablonovom schvaľuje v súlade so Zásadami 

hospodárenia s majetkom obce Jablonové  prebytočnosť a následne odpredaj 

pozemku podľa osobitného zreteľa : parc. č. E KN  148/ 160 o výmere 37m2 – 

zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Jablonové  pre žiadateľa : Pavol Čička, bytom 

Jablonové č. 258 za cenu 1,50EUR/m2. Kúpnu zmluvu vypracuje právnik obce 

na náklady žiadateľa. 

Odôvodnenie: 

Podľa zákona č. 258/2009 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č, 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov, sa dá použiť ustanovenie  § 9, ods. 

8 pís. e/ - výnimočný postup nakoľko osobitný zreteľ nekonkretizuje a je to 

v kompetencii obecného zastupiteľstva. 

Žiadateľ sa o pozemok dlhodobo stará, užíva ho, svojou polohou a umiestnením 

je pre obec Jablonové nevyužiteľný. 

Zámer odpredaja bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 53/2011 

dňa 9.12.2011 a následne zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce. 

Odpredaj bol schválený poslancami obecného zastupiteľstva.  
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K bodu č. 5 uznesenie č. 68/2012 

Obecné   zastupiteľstvo schvaľuje Telovýchovnej jednote Jablonové finančnú 

dotáciu na rok 2012 vo výške 800,00€ 

 

K bodu č. 5 uznesenie č. 69/2012 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dobrovoľnému hasičskému zboru Jablonové 

finančnú dotáciu na rok 2012 vo výške 1 250,00€ 

 

K bodu č. 5 uznesenie č. 70/2012  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Stolnotenisovému oddielu Jablonové  finančnú 

dotáciu na rok 2012 vo výške 266,00€ 

 

K bodu č. 5 uznesenie č. 71/2012 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Enduro teamu Jablonové finančnú dotáciu na 

rok 2012 vo výške 150,00€ 

 

K bodu č. 8 uznesenie č. 72/2012 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený zápis do kroniky za rok 2010 

 

Za takto napísané uznesenie hlasovalo 5  poslancov :Hlasovanie – za: 5 

 poslancov,   proti: 0,   zdržal sa: 0 

 

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

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

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

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

                                       Ing. Juraj Krajči                                ............................... 
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U Z N E S E N I A 
 

Zo schôdze Obecného zastupiteľstva  v Jablonovom zo dňa 17.02.2012 
 
K bodu č. 3 uznesenie č. 67/2012  
Obecné zastupiteľstvo v Jablonovom  schvaľuje v súlade so Zásadami  
hospodárenia s majetkom obce Jablonové prebytočnosť a následne 
odpredaj pozemku podľa osobitného zreteľa: parc. č. E KN 148/160 
o výmere 37 m2 – zastavané plochy a nádvoria  v k.ú. Jablonové pre 
žiadateľa : Pavol Čička, bytom Jablonové č. 258 za cenu 1,50 EUR/m2. Kúpnu 
zmluvu vypracuje právnik obce na náklady žiadateľa. 
Odôvodnenie: 
Podľa zák. č. 258/2009 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov , sa dá použiť ustanovenie § 9, 
ods. 8 písm. e/ - výnimočný postup , nakoľko osobitný zreteľ  nekonkretizuje 
a je to v kompetencii obecného zastupiteľstva. 
Žiadateľ sa o pozemok dlhodobo stará, užíva ho svojou polohou 
a umiestnením je pre obec Jablonové nevyužiteľný . 
Zámer odpredaja bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva  č. 
53/2011 dňa 9. 12. 2011 a následne zverejnený na úradnej tabuli a webovej 
stránke obce. 
Odpredaj bol schválený poslancami obce 
 
     
Ladislav Čička, starosta obce                                       ...............................      
 

 
K bodu č. 5 uznesenie č. 68/2012  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Telovýchovnej jednote Jablonové finančnú 
dotáciu  na rok 2012 vo výške 800,00 EUR 
 
Ladislav Čička, starosta obce ................................ 

 
K bodu č. 5 uznesenie č. 69/2012   
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  Dobrovoľnému hasičskému zboru 
Jablonové finančnú dotáciu na rok 2012 vo výške 1250,00 EUR. 
 
Ladislav Čička, starosta obce ................................ 
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K bodu č. 5 uznesenie č. 70/2012       
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Stolnotenisovému oddielu Jablonové 
finančnú dotáciu  na rok 2012 266,00 EUR 
 
Ladislav Čička, starosta obce ................................ 

 
      K bodu č. 5 uznesenie č. 71/2012 
      Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Enduro teamu Jablonové finančnú dotáciu  
      na rok 2012 vo výške 150,00 EUR 
 
      Ladislav Čička, starosta obce                                              ................................     

 

K bodu č. 8 uznesenie č. 72/2012 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený zápis do kroniky za rok 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


