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Z á p i s n i c a 

napísaná na schôdzi Obecného zastupiteľstva v Jablonovom konanej dňa 7.5.2010 

na obecnom úrade v Jablonovom 
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Zápisnica 
napísaná dňa 7.5.2010 na schôdzi Obecného zastupiteľstva v Jablonovom 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Ešte pred schôdzou OZ poslanci spolu so starostom vykonali obhliadku na základe 
diskusnej pripomienky Márie Čičkovej z verejnej schôdze zo dňa 18.4.2010 k riešeniu 
situácie odtokového kanála na ulici „Horevsie“. Starosta zistí cenu a podá informáciu na 
budúcej schôdzi. 
 
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 Emília Čičková a Vincent Bučo. 
Počet prítomných poslancov : 5. Poslanec Peter Čička prišiel neskôr a Ján Galo sa 
ospravedlnil. 

Starosta prítomných oboznámil s programom schôdze.  
 
Program:  

1. Otvorenie, určenie zapisovateľky, overovateľov, počet prítomných poslancov 
2. Kontrola plnenia uznesení 
3. Vyjadrenie k žiadosti p. Deckárovej o prešetrenie situácie na križovatke 
4. Opätovná žiadosť o spevnenie prístupovej komunikácie k rod. domom 
5. Návrh na schválenie VZN č. 5/2010 o určení miesta na vylepovanie volebných 

plagátov 
6. Návrh na schválenie zápisu do kroniky za rok 2009 
7. Prejednanie upozornení prokurátora k previerkam dodržania zákonnosti obce na 

úseku hlásenia a evidencie občanov a na úseku správy miestnych daní 
8. Info: 

a) Info o bytovke 
b) Čistenie pouličných lámp 
c) Obec zapojená do súťaže o detské ihrisko 
d) Deň matiek 
e) Poďakovanie za organizáciu na oslave sv. Floriána 

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

 
Za takto navrhnutý program hlasovali poslanci OZ: 
Hlasovanie – za: 5 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 3 
Vyjadrenie k žiadosti p. Deckárovej o prešetrenie situácie na križovatke 
Starosta predložil návrh projektovej dokumentácie k umiestneniu dopravných značiek 
na križovatke pri č. d. 199. Zároveň zistil cenu celej realizácie, ktorá činí cca 500 €. 
Poslanci sa dohodli, že obec zabezpečí v zimnom období posyp a výstavbu dopravného 
značenia zahrnie do rozpočtu v roku 2011. 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 282/2010. 
Hlasovanie – za: 5 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 
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K bodu č. 4 
Opätovná žiadosť o spevnenie prístupovej komunikácie k rod. domom 
Štefan Butko s manželkou opäť žiadajú o spevnenie prístupovej komunikácie, nakoľko to 
poslanci minulý rok schválili. Starosta si osobne pozve bývajúcich z č. d. 263 a 286 aby 
sa s nimi dohodol a spresnil termíny ako aj umiestnenie korýtka a odtokovej mriežky. 
 
K bodu č. 5 
Návrh na schválenie VZN č. 5/2010 o určení miesta na vylepovanie vol. plagátov 
Pracovníčka Mária Bučová prečítala znenie VZN, ktoré bude platiť už na všetky voľby. 
Pripomienky od občanov v zákonnej 15. dňovej lehote neboli prijaté. VZN č. 5/2010 je 
prílohou č. 1 tejto zápisnice. 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 283/2010. 
Hlasovanie – za: 6 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 6 
Návrh na schválenie zápisu do kroniky za rok 2009 
Kronikár Ján Bučo  predložil návrh zápisu do kroniky za rok 2009. Poslanci sa zhodli, že 
návrh si preštudujú, poprípade pripomienkujú a schválenie odkladajú na budúcu 
schôdzu. 
 
K bodu č. 7 
Prejednanie upozornení prokurátora k previerkam dodržania zákonnosti obce na 
úseku hlásenia a evidencie občanov a na úseku správy miestnych daní 
Pracovníčka Anna Bučová informovala poslancov, že v obci bola vykonaná previerka 
prokurátora dodržania zákonnosti obce na úsekoch registra a správy miestnych daní. 
Následne prokurátorka vydala upozornenia k zisteným nedostatkom, ktoré sú prílohou 
č. 2 tejto zápisnice. Zistené nedostatky boli v stanovenej lehote odstránené. 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 284/2010. 
Hlasovanie – za: 6 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 8 
Info  

 Starosta informoval poslancov, že po vyzvaní statik opätovne posúdil stav bytov 
č. 8,9 a 10 a vyjadril sa, že nie je to havarijný stav ako tvrdili nájomníci. Ďalej 
informoval, že sa uskutočnilo pracovné stretnutie s Považskou stavebnou 
spoločnosťou v zastúpení Ing. Novosadom a Ing. Vápeníkom, stavebným dozorom 
Ing. Gajdošíkom a za obec starostom a zástupcom starostu. V spoločnom záujme 
sa dohodli, že Považská stavebná spoločnosť odstráni zistené závady a obec 
stiahne žalobu na súde. 

 Starosta zisťoval cenu čistenia pouličných lámp, ktorá by činila cca 900 €. 
Nakoľko obec pracuje na výzve Rekonštrukcia verejného osvetlenia, nebude 
čistiť pouličné lampy. 

 Starosta informoval poslancov, že sa obec zapojila do súťaže o detské ihrisko, je 
to na občanoch, či podporia spomínanú súťaž. 

 Každý z poslancov dostal program na Deň matiek a zároveň ich starosta vyzval na 
aktívnu účasť na tomto podujatí. 

 Starosta poďakoval predsedovi DHZ Petrovi Čičkovi za výbornú organizáciu na 
oslave sv. Floriána. 
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K bodu č. 9 
Diskusia, pripomienky a dotazy obyvateľov obce 
Starosta informoval poslancov, že v dňoch 29. a 30. mája sa bude v našej obci konať 
farský víkend. Obec bola oslovená ako spoluorganizátor a podieľať sa bude darčekmi 
pre deti.  
 
K bodu č. 10 
Návrh na uznesenia 
Zapisovateľka prečítala návrh na uznesenia zo dňa 7.5.2010: 
 
k bodu č. 3 uznesenie č. 282/2010 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s výstavbou dopravného značenia na križovatke pri č.d. 
199 podľa navrhnutej projektovej dokumentácie a túto výstavbu zahrnie do rozpočtu 
v roku 2011. 
 
k bodu č. 5 uznesenie č. 283/2010 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 5/2010 o určení miest na vylepovanie volebných 
plagátov. 
 
k bodu č. 7 uznesenie č. 284/2010 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie upozornenie prokurátora k zisteným 
nedostatkom pri previerke dodržiavania zákonnosti obce na úseku hlásenia a evidencie 
občanov a na úseku správy miestnych daní. 
 
Za takto napísané uznesenia hlasovalo 6 poslancov: 
Hlasovanie – za:  6 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
Záver 
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a schôdzu ukončil. 
Ďalšia schôdza OZ bude 25.6.2010 o 19.30 hodine. 
 
 
 
Starosta obce: Ladislav Čička ........................................ 

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

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

Overovateľ: Emília Čičková ........................................ 

 Vincent Bučo ........................................ 

 
 
 
 
 
 



Obec Jablonové 
 

 
 

 

Uznesenia 
zo schôdze Obecného zastupiteľstva v Jablonovom zo dňa 7.5.2010 

 
 

k bodu č. 3 uznesenie č. 282/2010 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s výstavbou dopravného značenia na križovatke pri č.d. 
199 podľa navrhnutej projektovej dokumentácie a túto výstavbu zahrnie do rozpočtu 
v roku 2011. 
 
k bodu č. 5 uznesenie č. 283/2010 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 5/2010 o určení miest na vylepovanie volebných 
plagátov. 
 
k bodu č. 7 uznesenie č. 284/2010 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie upozornenie prokurátora k zisteným 
nedostatkom pri previerke dodržiavania zákonnosti obce na úseku hlásenia a evidencie 
občanov a na úseku správy miestnych daní. 
 
 
Za takto napísané uznesenia hlasovalo 6 poslancov: 
Hlasovanie – za:  6 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
 
Starosta obce: Ladislav Čička ........................................ 

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

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

Overovateľ: Emília Čičková ........................................ 

                                     Vincent Bučo                       ........................................ 
 
 
 
 
 


