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Z á p i s n i c a 

Napísaná na schôdzi obecného zastupiteľstva v Jablonovom konanej dňa  

17.12.2010 v Požiarnej zbrojnici v Jablonovom. 
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Zápisnica 

Napísaná na schôdzi Obecného zastupiteľstva v Jablonovom dňa: 17.12.2010 

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 Beatu Čičkovú 

a Jána Galu. 

Počet prítomných poslancov: 6, Čička Peter ospravedlnený  

S programom schôdze oboznámil prítomných starosta obce. 

PROGRAM: 

1. Otvorenie, určenie zapisovateľky, overovateľov, počet prítomných 

poslancov 

2. Kontrola uznesení 

3. Schválenie programového rozpočtu na roky 2011-2013 

4. Schválenie VZN na rok 2011: 

a/ VZN č. 1/2011 o dani z nehnuteľností 

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 

5. Preplatenie dovolenky starostu    

6. Zmena Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce  - časť VII. 

Zmena rozpočtu , § 21 Schvaľovanie zmeny rozpočtu starostom  

       7.Územný plán obce 

       8. INFO 

            a/ poverenie zástupcu starostu 

            b/ člen školskej rady 

            c/ vedenie obecnej kroniky 

            d/ zameranie miestnych komunikácií – geometrické plány 
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       9.Diskusia, pripomienky, dotazy obyvateľov obce 

     10. Návrh na uznesenia 

     11. Záver 

Starosta predložil návrh na zmenu programu  doplniť  bod programu  

8.Návrh dodatku č.3 k VZN č. 7/2009 Prevádzkový poriadok viacúčelového 

ihriska 

9. info  

    a/ poverenie zástupcu starostu 

    b/ člen školskej rady 

    c/ vedenie obecnej kroniky 

    d/ zameranie miestnych komunikácií – geometrické plány 

10. Diskusia, pripomienky a dotazy obyvateľov obce 

11. Návrh na uznesenia 

12. Záver   

Za takto doplnený  program hlasovali poslanci OZ: 
Hlasovanie – za : 6 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 2 
Kontrola uznesení 
Kontrolu plnenia uznesení z predošlej schôdze prečítala J. Randová. 

K bodu č. 3 
Kontrolórka obce Ing. Blažeková prečítala stanovisko k návrhu viacročného 
rozpočtu obce Jablonové na roky 2011 – 2013. Účtovníčka obce Mária Bučová 
informovala prítomných, že k vyvesenému programovému návrhu neboli 
žiadne pripomienky .  
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 2/2010  
Hlasovanie- za:  6 poslancov,    proti:  0,  zdržal sa:  0             
 
K bodu č. 4a/ 
K Návrhu VZN č. 1/2011 o dani z nehnuteľností neboli podané žiadne 
pripomienky, ani návrhy. 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 3/2010 
Hlasovanie: za: 6 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 4b/ 
K návrhu VZN č. 2/2011 o dani za psa a dani za užívanie verejného priestranstva 
neboli podané žiadne pripomienky ani návrhy. 
K tomuto bodu prijalo Obecné zastupiteľstvo uznesenie č. 4/2010 



Obec JABLONOVÉ 
 

Hlasovanie: - za 6 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 4c/ 
K návrhu 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  neboli na obecnom úrade podané 
žiadne pripomienky, ani návrhy. 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 5/2010 
Hlasovanie: za: 6 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0  
 
K bodu č. 4 d/ 
K návrhu VZN č.4/2011 o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné 
úkony vykonávané obecným úradom  v Jablonovom neboli podané žiadne 
pripomienky, ani návrhy.  
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 6/2010 
Hlasovanie: za 6 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 4 e/ 
K návrhu VZN č. 5/2011 o príspevku pri narodení dieťaťa obecný úrad 
nezaevidoval žiadne pripomienky, ani návrhy. 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 7/2010  
Hlasovanie: za 6 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 5 
Žiadosť o preplatenie dovolenky starostu obce Ladislava Čičku prečítala Jana 
Randová. 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bou uznesenie č.8/2010 
Hlasovanie: za 6 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 6 
V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách je možnosť schvaľovať zmenu 

rozpočtu počas roka  starostom obce. Starosta navrhol čiastku do 1000€. 

Dodatok č.1 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami obce tvorí 

prílohu tejto zápisnice  

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 9/2010  

Hlasovanie: za 6 poslancov , proti:0, zdržal sa:0 
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K bodu č. 7 

Starosta  informoval prítomných poslancov, že tento rok končí platnosť 

Územného plánu obce Jablonové. Poslanci sa dohodli na predĺžení Územného 

plánu obce na roky 2011 – 2014 v nezmenenej podobe.  

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 10/2010   

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

 

K bodu č. 8  

Od občanov obce sú požiadavky na zmenu poplatku za prenájom viacúčelového 

ihriska – zníženie sadzby pre občanov s trvalým pobytom v obci.  

Dodatok č. 3 k VZN č. 7/2009 – Prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska  

Jablonové tvorí prílohu zápisnice 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 11/2010  

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

 

K bodu č. 9 a/ 

Starosta obce Ladislav Čička poveril poslanca obecného zastupiteľstva Vincenta 

Buču zastupovaním starostu na celé funkčné obdobie 2010 – 2014. Poslanci 

obecného zastupiteľstva zobrali uvedené na vedomie. 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 12/2010 

 

K bodu č. 9 b/  

Starosta vyzval poslancov k doplneniu člena školskej rady z poslancov OZ. 

Za člena školskej rady bol navrhnutý poslanec OZ Vincent Bučo. 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 13/2010   

Hlasovanie: za 5 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 1 poslanec,    

 

K bodu č. 9c/ 

K 1.1.2011 kronikár obce Ján Bučo končí s písaním kroniky. Starosta obce vyzval 

prítomných poslancov, aby do najbližšieho zastupiteľstva navrhli  vhodného 

kandidáta  na písanie kroniky. Mal by to byť občan, ktorý má vzťah k obci 

a zaujíma sa o dianie v obci.  
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K bodu č. 9d/   

Starosta hovoril o pláne dať zamerať miestne komunikácie. Cena za 

vyhotovenie geometrického plánu záleží od dĺžky  /Km/miestnych komunikácií. 

Predseda finančnej komisie poznamenal, že v priebehu budúceho roku bude 

potrebné meniť rozpočet kôli zameraniu MK v závislosti od ceny geometrických 

plánov.   

 

K bodu č. 10    

V diskusii  neboli, pripomienky a dotazy obyvateľov obce  

 

K bodu č. 11 

Návrh na uznesenia prečítala zapisovateľka Jana Randová, ktoré sú prílohou 

tejto zápisnice. 

 

Záver 

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

ukončil. 

 

 

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

 

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

 

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

 

Overovateľ:                  Ján Galo                                              ................................ 

 

                                       Beata Čičková                                    ................................        
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U Z N E S E N I A 
Zo schôdze Obecného zastupiteľstva  v Jablonovom zo dňa 17.12.2010 
 
K bodu č. 3 uznesenie č. 2/2010  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje programový rozpočet na roky 2011-2013. 
 
Ladislav Čička, starosta obce ................................ 
 
K bodu č. 4a/ uznesenie č. 3/2010 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č.1/2011 o dani z nehnuteľností. 
 
Ladislav Čička, starosta obce ................................ 
 
K bodu č. 4b/ uznesenie č. 4/2010   
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č.2/2011 o dani za psa a dani za 
užívanie verejného priestranstva. 
 
Ladislav Čička, starosta obce ................................ 

 
K bodu č. 4c/ uznesenie č. 5/2010 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  VZN č. 3/2011 o nakladaní a o miestnom 
poplatku za nakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom. 
 
Ladislav Čička, starosta obce ................................ 

 
K bodu č. 4d/ uznesenie č. 6/2010   
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  VZN č. 4/2011 o správnych poplatkoch  
a poplatkoch za pracovné  úkony vykonávané obecným úradom. 
 
Ladislav Čička, starosta obce ................................ 

 
K bodu č. 4e/ uznesenie č. 7/2010       
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 5/2011 o príspevku pri narodení 
dieťaťa. 
 
Ladislav Čička, starosta obce ................................ 
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K bodu č. 5 uznesenie č. 8/2010   
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje preplatenie  dovolenky / 15 dní / starostovi 
obce Ladislavovi Čičkovi za rok 2010. 
 
Ladislav Čička, starosta obce ................................ 
 
K bodu č. 6 uznesenie č.9/2010        
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 1 k Zásadám  hospodárenia  
s finančnými prostriedkami obce. 
 
Ladislav Čička, starosta obce ................................ 
 
K bodu č. 7 uznesenie č. 10/2010 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje územný plán obce. 
 
Ladislav Čička, starosta obce ................................ 
 
K bodu č. 8 uznesenie č. 11/2010 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje   návrh dodatku č. 3  k VZN č. 7/2009    
 prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska. 
 
Ladislav Čička, starosta obce ................................ 
 
K bodu č. 9a/ uznesenie č. 12/2010 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  Poverenie poslanca OZ Vincenta Buču, 
Jablonové č. 182 na zastupovanie starostu obce  na celé funkčné obdobie 2010 
– 2014. 
 
Ladislav Čička, starosta obce ................................ 
 
K bodu č. 9b/ uznesenie č. 13/2010                     
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poslanca Vincenta Buču za člena školskej rady. 

 
Ladislav Čička, starosta obce ................................ 
 
Za takto napísané uznesenie hlasovalo 6 poslancov: 
Hlasovanie – za: 6      poslancov, proti:  0   , zdržal sa: 0 

 
 

 


