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Z á p i s n i c a 

napísaná na schôdzi Obecného zastupiteľstva v Jablonovom konanej dňa 

12.11.2010 v požiarnej zbrojnici v Jablonovom 
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Zápisnica 
napísaná dňa 12.11.2010 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 Galo a Ing. Juraj Krajči. 

 Počet prítomných poslancov : 7 

Starosta prítomných oboznámil s programom schôdze.  
 
Program:  

1. Otvorenie, určenie zapisovateľky, overovateľov, počet prítomných poslancov 
2. Kontrola uznesení 
3. Prejednanie pracovnej zmluvy 
4. Návrh programového rozpočtu na roky 2011-2013 
5. Návrh VZN na rok 2011: 

a) VZN č. 1/2011 o dani z nehnuteľnosti 
b) VZN č. 2/2011 o dani za psa a dani za užívanie verejného priestranstva 
c) VZN č. 3/2011 o nakladaní a o miestnom poplatku za nakladanie 

s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom 
d) VZN č. 4/2011 o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony 

vykonávané obecným úradom 
e) VZN č. 5/2011 o príspevku pri narodení dieťaťa 

6. Nájomná zmluva – verejné priestranstvo 
7. Info 
8. Diskusia, pripomienky a dotazy obyvateľov obce 
9. Návrh na uznesenia 
10. Záver 

Za takto navrhnutý program hlasovali poslanci OZ: 
Hlasovanie – za: 7 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 3 
Prejednanie pracovnej zmluvy 
Nakoľko p. Bednárovej končí pracovná zmluva a podľa zákonníka práce už nesmie byť 
predĺžená na dobu určitú, poslanci rokovali o dobe neurčitej. 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 306/2010. 
Hlasovanie – za: 7 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 4 
Návrh programového rozpočtu na roky 2011-2013 
Účtovníčka Mária Bučová po prerokovaní s finančnou komisiou a starostom predložila 
návrh programového rozpočtu na roky 2011-2013. Návrh bude na 15 dní vyvesený na 
úradnej tabuli a na internete na pripomienkovanie. 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 307/2010. 
Hlasovanie – za: 7 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 
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K bodu č. 5a 
Návrh VZN č. 1/2011 o dani z nehnuteľnosti 
Návrh VZN bude vyvesený na úradnej tabuli a na internete na pripomienkovanie. 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 308/2010. 
Hlasovanie – za:  7 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 5b 
Návrh VZN č. 2/2011 o dani za psa a dani za užívanie verejného priestranstva 
Návrh VZN bude vyvesený na úradnej tabuli a na internete na pripomienkovanie. 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 309/2010. 
Hlasovanie – za:  7 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 5c 
Návrh VZN č. 3/2011 o nakladaní a o miestnom poplatku za nakladanie 
s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom 
Návrh VZN bude vyvesený na úradnej tabuli a na internete na pripomienkovanie. 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 310/2010. 
Hlasovanie – za:  7 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 5d 
Návrh VZN č. 4/2011 o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony 
vykonávané obecným úradom  
Návrh VZN bude vyvesený na úradnej tabuli a na internete na pripomienkovanie. 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 311/2010. 
Hlasovanie – za:  7 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 5e 
Návrh VZN č. 5/2011 o príspevku pri narodení dieťaťa 
Návrh VZN bude vyvesený na úradnej tabuli a na internete na pripomienkovanie. 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 312/2010. 
Hlasovanie – za: 7 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 6 
Nájomná zmluva – verejné priestranstvo 
Starosta informoval poslancov o ukončení prevádzky „na Zárečí“ k 31.10.2010. Našiel sa 
nový záujemca, ktorý by pokračoval s prevádzkou potravín a drobného tovaru. 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 313/2010. 
Hlasovanie – za: 7 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 7 
Info 

 Starosta informoval prítomných, že od 12. decembra bude zmena cestovného 
poriadku autobusov. 
 

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



Obec Jablonové 
 

 
 

 

K bodu č. 9 
Návrh na uznesenia 
Zapisovateľka prečítala návrh na uznesenia zo dňa 12.11.2010: 
k bodu č. 3 uznesenie č. 306/2010 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pracovnú zmluvu p. Bednárovej Márii od 1.1.2011 na 
dobu neurčitú. 
k bodu č. 4 uznesenie č. 307/2010 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programového rozpočtu na roky 2011-2013. 
k bodu č. 5a uznesenie č. 308/2010 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh VZN č. 1/2011 o dani z nehnuteľnosti. 
k bodu č. 5b uznesenie č. 309/2010 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh VZN č. 2/2011 o dani za psa a dani za užívanie 
verejného priestranstva. 
k bodu č. 5c uznesenie č. 310/2010 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh VZN č. 3/2011 o nakladaní s komunálnym 
a drobným stavebným odpadom na území obce a o miestnom poplatku za nakladanie 
s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom. 
k bodu č. 5d uznesenie č. 311/2010 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh VZN č. 4/2011 o správnych poplatkoch 
a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané obecným úradom v Jablonovom. 
k bodu č. 5e uznesenie č. 312/2010 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh VZN č. 5/2011 o príspevku pri narodení dieťaťa. 
k bodu č. 6 uznesenie č. 313/2010 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nájomnú zmluvu za verejné priestranstvo na jeden 
kalendárny rok. 
 
Za takto napísané uznesenia hlasovalo 7 poslancov: 
Hlasovanie – za: 7 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
Záver 
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a schôdzu ukončil. 
 
 
 
Starosta obce: Ladislav Čička ........................................ 

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

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

Overovateľ: Ing. Juraj Krajči ........................................ 

 Peter Galo ........................................ 
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Uznesenia 
zo schôdze Obecného zastupiteľstva v Jablonovom zo dňa 12.11.2010 

k bodu č. 3 uznesenie č. 306/2010 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pracovnú zmluvu p. Bednárovej Márii od 1.1.2011 na 
dobu neurčitú. 
 
starosta obce: Ladislav Čička ........................................ 
 
k bodu č. 4 uznesenie č. 307/2010 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programového rozpočtu na roky 2011-2013. 
 
starosta obce: Ladislav Čička ........................................ 
 
k bodu č. 5a uznesenie č. 308/2010 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh VZN č. 1/2011 o dani z nehnuteľnosti. 
 
starosta obce: Ladislav Čička ........................................ 
 
k bodu č. 5b uznesenie č. 309/2010 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh VZN č. 2/2011 o dani za psa a dani za užívanie 
verejného priestranstva. 
 
starosta obce: Ladislav Čička ........................................ 
 
k bodu č. 5c uznesenie č. 310/2010 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh VZN č. 3/2011 o nakladaní s komunálnym 
a drobným stavebným odpadom na území obce a o miestnom poplatku za nakladanie 
s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom. 
 
starosta obce: Ladislav Čička ........................................ 
 
k bodu č. 5d uznesenie č. 311/2010 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh VZN č. 4/2011 o správnych poplatkoch 
a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané obecným úradom v Jablonovom. 
 
starosta obce: Ladislav Čička ........................................ 
 
k bodu č. 5e uznesenie č. 312/2010 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh VZN č. 5/2011 o príspevku pri narodení dieťaťa. 
 
starosta obce: Ladislav Čička ........................................ 
 
k bodu č. 6 uznesenie č. 313/2010 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nájomnú zmluvu za verejné priestranstvo na jeden 
kalendárny rok. 
 
starosta obce: Ladislav Čička ........................................ 
Za takto napísané uznesenia hlasovalo 7 poslancov: za: 7 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 


