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Z á p i s n i c a 

napísaná na schôdzi Obecného zastupiteľstva v Jablonovom konanej dňa 6.8.2010 

na obecnom úrade v Jablonovom 
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Zápisnica 
napísaná dňa 6.8.2010 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. Jozef Hanulík. 

 Počet prítomných poslancov : 6 

Starosta prítomných oboznámil s programom schôdze.  
 
Program:  

1. Otvorenie, určenie zapisovateľky, overovateľov, počet prítomných poslancov 
2. Kontrola uznesení 
3. Návrh na výrub drevín na cintoríne 
4. Polročné hodnotenie rozpočtu: 

a) monitorovacia správa 
b) rozpočtové opatrenie č. 2/2010 
c) čerpanie peňažného fondu 

5. Komunálne voľby: 
a) určenie volebných obvodov 
b) určenie počtu poslancov do obecného zastupiteľstva na volebné obdobie 

2010-2014 
6. Návrh na schválenie dodatku č. 2 k VZN č. 7/2009 – Prevádzkový poriadok 

viacúčelového ihriska – zmena hodinového poplatku pri tenise 
7. Info: 

a) informácia k separovanému odpadu 
b) viacúčelové ihrisko – dotiahnutie sietí 

8. Diskusia, pripomienky a dotazy obyvateľov obce 
9. Návrh na uznesenia 
10. Záver 

Za takto navrhnutý program hlasovali poslanci OZ: 
Hlasovanie – za: 6 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 3 
Návrh na výrub drevín 
Tento návrh nebol odsúhlasený. 
 
K bodu č. 4a 
Monitorovacia správa 
Pracovníčka Mária Bučová spracovala monitorovaciu správu - polročné hodnotenie 
rozpočtu, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. Nikto z poslancov nemal pripomienky 
k správe. 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 297/2010. 
Hlasovanie – za: 6 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 
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K bodu č. 4b 
Rozpočtové opatrenie č. 2/2010 
Pracovníčka Mária Bučová informovala poslancov, že po spracovaní účtovného polroka 
a vývoji podielových daní bola nutná úprava rozpočtu.  Nakoľko obec musela znížiť 
príjmy z podielových daní o 17,5 % tak i výdavky sa museli krátiť. Z tohto dôvodu 
i predsedovia Peter Čička za DHZ a Ing. Jozef Hanulík za TJ súhlasili so znížením 
finančných prostriedkov o 50%. Predložené rozpočtové opatrenie bolo konzultované 
s predsedom finančnej komisie a doporučuje ho schváliť.  
Rozpočtové opatrenie č. 2/2010 s dôvodovou správou tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice. 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 298/2010. 
Hlasovanie – za:  6 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 4c 
Čerpanie peňažného fondu 
Starosta po konzultácii s predsedom finančnej komisie navrhol aby sa oprava 
prístupovej cesty a rekonštrukcia kultúrneho domu (výmena okien a dverí ako 
spoluúčasť)  financovala z peňažných fondov minulých rokov. 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 299/2010. 
Hlasovanie – za:  6 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 300/2010. 
Hlasovanie – za:  6 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 5 
Komunálne voľby – určenie volebných obvodov, určenie počtu poslancov do 
obecného zastupiteľstva na volebné obdobie 2010-2014 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 301/2010. 
Hlasovanie – za:  6 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 6 
Návrh na schválenie dodatku č. 2 k VZN č. 7/2009 – Prevádzkový poriadok 
viacúčelového ihriska – zmena hodinového poplatku pri tenise  
Starosta navrhol aby sa zmenil hodinový poplatok pri vykonávaní športovej aktivity 
„TENIS“ , a to 5 € za hodinu, s osvetlením 8 €/hod. 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 302/2010. 
Hlasovanie – za:  6 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 7 
Info 

 starosta informoval o uzamknutí kontajnerov na separovaný odpad – plasty, kde 
sa kontrolou zistilo umiestňovanie aj komodít, ktoré do týchto kontajnerov 
nepatria. Súčasne prebehne relácia v miestnom rozhlase s výzvou na dôkladné 
separovanie plastových fliaš a ich stlačením cez lisy umiestnené pri každom 
stanovišti  

 starosta informoval o tom, že sa blíži sezóna pálenia zeleného odpadu, ktorý je 
zakázané v obci spaľovať.  Na tento druh odpadu je zriadená obecná 
kompostáreň na zásype na Lánoch. Prebehne informovanosť v miestnom 
rozhlase s upozornením na nerešpektovanie uvedeného nariadenia, kde 
vinníkovi bude vyrubená pokuta v súlade s VZN č. 3/2010 o nakladaní 
s komunálnym odpadom. 
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 starosta informoval, že na viacúčelovom ihrisku sa pácha v nočných hodinách 
vandalizmus, je potrebná častá kontrola a uzamknutie brán. 
 

K bodu č. 8 
Diskusia, pripomienky a dotazy obyvateľov obce 

 starosta informoval, že Obvodný úrad dal súhlas na výrub ihličnanov pri MŠ, je 
potrebné aby sa zverejnila výzva pre občanov, ktorí by mali záujem tieto 
ihličnany odstrániť. 

 
Počas diskusie prišiel poslanec Ing. Juraj Krajči. 
 
K bodu č. 9 
Návrh na uznesenia 
Zapisovateľka prečítala návrh na uznesenia zo dňa 6.8.2010: 
 
k bodu č. 4a uznesenie č. 297/2010 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie monitorovaciu správu – polročné hodnotenie 
rozpočtu. 
 
k bodu č. 4b uznesenie č. 298/2010 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 2/2010. 
 
k bodu č. 4c uznesenie č. 299/2010 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje čerpanie peňažného fondu ČSOB v sume 3 000 € na 
opravu prístupovej cesty. 
 
k bodu č. 4c uznesenie č. 300/2010 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje čerpanie peňažného fondu ČSOB v sume 3 100 € na 
rekonštrukciu kultúrneho domu. 
 
k bodu č. 5 uznesenie č. 301/2010 
Obecné zastupiteľstvo určuje, že Obecné zastupiteľstvo v Jablonovom vo volebnom 
období 2010 – 2014 bude mať celkom 7 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom 
volebnom obvode utvorenom pre celú obec. 
 
k bodu č. 6 uznesenie č. 302/2010 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dodatok č. 2 k VZN č. 7/2009 – Prevádzkový poriadok 
viacúčelového ihriska Jablonové. 
 
Za takto napísané uznesenia hlasovalo 7 poslancov: 
Hlasovanie – za: 6 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 1 (Ing. Juraj Krajči) 
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Záver 
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a schôdzu ukončil. 
Budúca schôdza je plánovaná na 1.10.2010 o 19.30 hod. 
 
 
 
Starosta obce: Ladislav Čička ........................................ 

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

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

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

 Peter Čička ........................................ 
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Uznesenia 
zo schôdze Obecného zastupiteľstva v Jablonovom zo dňa 6.8.2010 

 
 
k bodu č. 4a uznesenie č. 297/2010 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie monitorovaciu správu – polročné hodnotenie 
rozpočtu. 
 
k bodu č. 4b uznesenie č. 298/2010 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 2/2010. 
 
k bodu č. 4c uznesenie č. 299/2010 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje čerpanie peňažného fondu ČSOB v sume 3 000 € na 
opravu prístupovej cesty. 
 
k bodu č. 4c uznesenie č. 300/2010 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje čerpanie peňažného fondu ČSOB v sume 3 100 € na 
rekonštrukciu kultúrneho domu. 
 
k bodu č. 5 uznesenie č. 301/2010 
Obecné zastupiteľstvo určuje, že Obecné zastupiteľstvo v Jablonovom vo volebnom 
období 2010 – 2014 bude mať celkom 7 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom 
volebnom obvode utvorenom pre celú obec. 
 
k bodu č. 6 uznesenie č. 302/2010 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dodatok č. 2 k VZN č. 7/2009 – Prevádzkový poriadok 
viacúčelového ihriska Jablonové. 
 
Za takto napísané uznesenia hlasovalo 7 poslancov: 
Hlasovanie – za: 6 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 1 (Ing. Juraj Krajči) 

 
 

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

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

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

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

 Peter Čička ........................................ 

 

 

 


