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Z á p i s n i c a 

Napísaná na schôdzi obecného zastupiteľstva v Jablonovom konanej dňa  

27.04.2012 na obecnom úrade v Jablonovom. 
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Zápisnica 

Napísaná na schôdzi Obecného zastupiteľstva v Jablonovom dňa: 27.04.2012 

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 Hanulíkovú, za overovateľov Vincenta Buča 
a Beátu Čičkovú. 

Počet prítomných poslancov: 6, Miroslav Tarhaj ospravedlnený 

S programom schôdze oboznámil prítomných starosta obce. 

PROGRAM: 

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

2.Kontrola uznesení 

3.Zmena rozpočtu -  rozpočtové opatrenie č.1/2012 a č.2/2012 

4.Návrh vnútroorganizačnej smernice pre obec Jablonové podľa Zákona 

    25/2006 o verejnom obstarávaní. 

5.Schválenie platu starostu 

6. Schválenie zmluvy o nájme verejného priestranstva p. Augustín Bobrík 

7.Vyjadrenie sa k žiadosti p. Augustína Bobríka 

8. Návrh na chválenie záverečného účtu za rok 2011 

9. Schválenie výročnej správy 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 : 6 poslanci, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 2 
Kontrola uznesení 
Kontrolu plnenia uznesení z predošlej schôdze prečítala J. Randová.  
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K bodu č. 3 
Zmena rozpočtu -  rozpočtové opatrenie č. 1/2012 
O rozpočtovom opatrení č. 1/2012 informovala účtovníčka obce Jana Hanulíková. 
Kópia tvorí prílohu č. 1. 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 73/2012  
 
K bodu č. 3 
Zmena rozpočtu -  rozpočtové opatrenie č. 2/2012 
O úprave programového rozpočtu informovala účtovníčka obce J. Hanulíková. 

Finančná komisia na schôdzi konanej dňa 27.04.2012 navrhla schválenie 

rozpočtového opatrenia č. 2/2012, ktoré je prílohou č.2 tejto zápisnice. 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 74/2012  

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

 

K bodu č. 4 
Návrh vnútroorganizačnej smernice pre obec Jablonové podľa zákona č.25/2006 
o verejnom obstarávaní 
Starosta obce informoval poslancov OZ o postupoch pri obstarávaní tovarov 
a služieb na základe zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní. Návrh tvorí 
prílohu č. 3 tejto zápsnice. 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie č.75/2012 

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

 
K bodu č. 5 
Schválenie platu starostu  
Predseda finančnej komisie Ing. Jozef Hanulík oboznámil poslancov, o úpraveplatu 

starostu podľa zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, podľa 

ktorého musí byť plat starostu obce každoročne prerokovaný a schválený.  Návrh 

tvorí prílohu č.4 tejto zápisnice. 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie č.76/2012 

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

K bodu č. 6 

Schválenie zmluvy o nájme verejného priestranstva p. Augustín Bobrík 

Starosta obce predložil  návrh na predĺženie zmluvy o užívaní verejného 

priestranstva p. Augustínom Bobríkom do konca apríla 2013.  Príloha č.5 tejto 

zápisnice. 
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Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie č.77/2012 

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

 

K bodu č. 7 

Vyjadrenie k žiadosti p. Augustína Bobríka 

Starosta obce prečítal vyjadrenie predsedov zložiek k žiadosti o  poriadanie disko - 

zábav v obci. Poslanci OZ túto žiadosť zamietli. Zápisnica zo stretnutia tvorí 

prílohu č. 6 tejto zápisnice. 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie č.78/2012 

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

 

K bodu č. 8 

Návrh na schválenie záverečného účtu za rok 2011  

Kontrolórka obce Ing. Viera Blažeková oboznámila prítomných o obsahu 

záverečného účtu, následne prečítala odborné stanovisko. Záverečný účet tvorí 

prílohu č. 7 a stanovisko kontrolórky prílohu č. 8 tejto zápisnice. 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 79 /2011. 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 80/2011. 

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

K bodu č. 9 

Schválenie výročnej správy za rok 2011 

Účtovníčka obce Jana Hanulíková oboznámila prítomných o rozdelení prebytku 

z celkového rozpočtu do fondov. Toto rozdelenie je súčasťou výročnej správy, 

ktorá tvorí prílohu č. 9 tejto zápisnice. 

Ďalej kontrolórka obce Ing. Viera Blažeková oboznámila prítomných o obsahu 

výročnej správy a prečítala odborné stanovisko  audítorky Ing. Ľubice Feníkovej. 

Výročná správa tvorí prílohu č. 10 tejto zápisnice. 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 81/2011. 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 82/2011. 

Hlasovanie – za: 6 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 
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K bodu č. 10   

INFO  

a. Starosta oboznámil poslancov o stretnutí s primátorom mesta Bytča, 

starostami obcí okresu Bytča a spoločnosti SEVAK, kde diskutovali o ďalšom 

postupe pri výstavbe kanalizácií v projekte Bytčianska 

b. Starosta informoval prítomných poslancov o akceptovaní požiadavky 3 % 

podielu z tržieb Cestnými stavbami Žilina, s. r. o. a diskutovali o dátume 

verejného stretnutia s občanmi 

c. Starosta informoval poslancov o požiadavke MŠ na rekonštrukciu plota 

v MŠ ponad rieku Hradňanku  a požiadal o stretnutie so stavebnou 

komisiou. 

d. Starosta informoval prítomných o konaní dňa matiek 20.5.2012 v kultúrnom 

dome, program zabezpečí ZŠ  s MŠ Jablonové 

e. ďalej informoval o konaní medzinárodného dňa detí  3.6.2012 – program: 

divadelné predstavenie Dlhý, Široký a Bystrozraký, po ktorom sa deťom 

rozdajú darčeky 

f. Starosta obce vyzval stavebnú komisiu na stretnutie ohľadom oplotenia 

cintorína a vyrovnanie nerovností na cintoríne 

g. Starosta informoval poslancov o ponukách, ktoré prišli ohľadom 

rekonštrukcie verejného osvetlenia.  

h. Starosta oboznámil prítomných s výrobou súsošia na cintoríne. Začiatok 

výroby súsošia máj – jún 2012, realizácia J. Rakovan. 

i. na záver Peter Čička, predseda DHZ oboznámil prítomných o konaní akcie: 

12.5.2012 – 85. výročie DHZ a slávnosť požehnania hasičskej zástavy 

 

K bodu č. 11 

Diskusia, pripomienky a dotazy obyvateľov obce 

Do diskusie sa prihlásila  Eva Adamcová .  Upozornila na pohyb psov po dedine 

najmä v nočných hodinách. Starosta konštatoval, že touto úlohou bude poverená 

mestská polícia, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu. Ďalej navrhla vysypať alebo 

inak vyložiť hlavné chodníky na cintoríne. V prípade pohrebu by boli hroby lepšie 

prístupné . Starosta navrhol stavebnej komisii stretnutie. 

 

K bodu č. 12    

Návrh na uznesenia zo schôdze OZ konanej dňa 27.4.2012 prečítala 

zapisovateľka Jana Hanulíková,  
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K bodu č. 3 uznesenie č. 73/2012 

Obecné zastupiteľstvo v Jablonovom berie na vedomie rozpočtové opatrenie 

č.1/2012. 

 

K bodu č. 3 uznesenie č. 74/2012 

Obecné zastupiteľstvo v Jablonovom schvaľuje rozpočtové opatrenie č.2/2012.  

 

K bodu č. 4  uznesenie č. 75/2012 

Obecné   zastupiteľstvo schvaľuje návrh vnútroorganizačnej smernice pre obec 

Jablonové  podľa Zákona 25/2006 o verejnom obstarávaní v predloženej podobe. 

 

K bodu č. 5 uznesenie č. 76/2012 

Obecné zastupiteľstvo  

1. berie na vedomie návrh predsedu finančnej komisie na prerokovanie platu 

starostu obce 

2. konštatuje, že rozsah a náročnosť úloh starostu sa zvýšili za predchádzajúce 

obdobie a starosta dosiahol v uplynulom období pri zabezpečovaní výkonu 

prenesenej pôsobnosti štátnej správy a pri výkone samosprávnej 

pôsobnosti obce dobré výsledky. 

3. rozhodlo o plate starostu v zmysle § 11 ods. 4 písm. i/ zákon                             

č. 369/1990 Zb . o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 4 

ods.2 zákon č. 253/1994 Z.Z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v sume 

1.452 € od 1.1.2012. Výška platu zostáva nezmenená – ako v roku 2011. 

 

K bodu č. 6 uznesenie č. 77/2012  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy p. Augustínovi 

Bobríkovi do konca apríla  2013. 

 

K bodu č. 7 uznesenie č. 78/2012 

Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s povolením poriadania disko – zábav v obci 

Jablonové p. Augustínom Bobríkom, na základe vyjadrenia predsedov zložiek.  
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K bodu č. 8 uznesenie č. 79/2012 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko kontrolórky 

k záverečnému účtu za rok 2011. 

 

K bodu č. 8 uznesenie č. 80/2012 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  záverečný účet za rok 2011 s celoročným 

hospodárením „bez výhrad“. 

K bodu č. 9 uznesenie č. 81/2012 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje zostatok prebytku celkového rozpočtu v sume 

7.300,53 € rozdeliť do peňažných fondov: 

a) tvorba rezervného fondu –  sumu 730,05 € 

b) tvorba peňažného fondu – bytovka – sumu 1.807,93 € 

c) tvorba peňažného fondu – ČSOB – športový areál – sumu 4.387,69 € 

d) tvorba peňažného fondu – viacúčelové ihrisko – sumu 374,86 € 

 
K bodu č. 9 uznesenie č. 82/2012 

OZ schvaľuje výročnú správu za rok 2011. 
 

Za takto napísané uznesenie hlasovalo 6  poslancov :Hlasovanie –  

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

 

K bodu č. 13 

V závere starosta obce Ladislav Čička poďakoval prítomným za účasť a schôdzu 

ukončil. Ďalšia schôdza bude 22.06.2012. 

 

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

 

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

 

Zapisovateľka:             Jana Hanulíková                               ................................ 

 

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

                                       

      Beáta Čičková                                  .............................. 
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U Z N E S E N I A 

 
Zo schôdze Obecného zastupiteľstva  v Jablonovom zo dňa 27.04.2012 
 
K bodu č. 3 uznesenie č. 73/2012 

Obecné zastupiteľstvo v Jablonovom berie na vedomie rozpočtové opatrenie 

č.1/2012. 

   
Ladislav Čička, starosta obce                                       ...............................      
 
K bodu č. 3 uznesenie č. 74/2012 

Obecné zastupiteľstvo v Jablonovom schvaľuje rozpočtové opatrenie č.2/2012.  
 
Ladislav Čička, starosta obce                                       ...............................      
 
K bodu č. 4  uznesenie č. 75/2012 

Obecné   zastupiteľstvo schvaľuje návrh vnútroorganizačnej smernice pre obec 

Jablonové  podľa Zákona 25/2006 o verejnom obstarávaní. 

 

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

K bodu č. 5 uznesenie č. 76/2012 

Obecné zastupiteľstvo  

1. berie na vedomie návrh predsedu finančnej komisie na prerokovanie 

platu starostu obce 

2. konštatuje, že rozsah a náročnosť úloh starostu sa zvýšili za 

predchádzajúce obdobie a starosta dosiahol v uplynulom období pri 

zabezpečovaní výkonu prenesenej pôsobnosti štátnej správy a pri 

výkone samosprávnej pôsobnosti obce dobré výsledky. 

3. rozhodlo o plate starostu v zmysle § 11 ods. 4 písm. i/ zákon                             

č. 369/1990 Zb . o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 4 

ods.2 zákon č. 253/1994 Z.Z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 

predpisov v sume 1 452 € od 1.1.2012. Výška platu zostáva         

nezmenená – ako v roku 2011 

 
Ladislav Čička, starosta obce                                       ...............................      
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      K bodu č. 6 uznesenie č. 77/2012  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy p. Augustínovi 

Bobríkovi do konca apríla  2013. 

 

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

K bodu č. 7 uznesenie č. 78/2012 

Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s povolením poriadania disko – zábav v obci 

Jablonové p. Augustínom Bobríkom, na základe vyjadrenia predsedov zložiek.  

 

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

K bodu č. 8 uznesenie č. 79/2012 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko kontrolórky 

k záverečnému účtu za rok 2011. 

 

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

K bodu č. 8 uznesenie č. 80/2012 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  záverečný účet za rok 2011 s celoročným 

hospodárením „bez výhrad“. 

 

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

K bodu č. 9 uznesenie č. 81/2012 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje zostatok prebytku celkového rozpočtu 

v sume 7.300,53 € rozdeliť do peňažných fondov: 

a. tvorba rezervného fondu –  sumu 730,05 € 

b. tvorba peňažného fondu – bytovka – sumu 1.807,93 € 

c. tvorba peňažného fondu –ČSOB –športový areál – sumu 4.387,69 € 

d. tvorba peňažného fondu – viacúčelové ihrisko – sumu 374,86 € 

      
      Ladislav Čička, starosta obce                                       ...............................      
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K bodu č. 9 uznesenie č. 82/2012 

OZ schvaľuje výročnú správu za rok 2011. 
 
Ladislav Čička, starosta obce                                       ............................. 


