
O b e c    J a b l o n o v é ,    č. 92,  013 52,  okres Bytča 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Z á p i s n i c a 
 

napísaná na schôdzi Obecného zastupiteľstva v Jablonovom konanej dňa 

25. 06. 2010 na obecnom úrade v Jablonovom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1 

Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Jablonové 

konaného dňa 25. 06. 2010 

 

 
Prítomní: 

Starosta obce:    Ladislav Čička 

Poslanci OZ:     Vincent Bučo, Ing. Jozef Hanulík, Peter Galo, 

Ing. Juraj Krajči, Ján Galo, Emília Čičková, Peter Čička 

Pracovníčky OcÚ:    Anna Bučová, Mária Bučová 

Občania a hostia:   podľa prezenčnej listiny 

 

Neprítomní: 

Kontrolórka:    Ing. Viera Blažeková - ospravedlnená 

 

 

K bodu č. 1 

Otvorenie, určenie zapisovateľky, overovateľov, počet prítomných poslancov 

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Jablonovom otvoril a viedol starosta obce Ladislav 

Čička, ktorý v úvode všetkých prítomných privítal a oboznámil prítomných s programom 

schôdze.  

Program rokovania: 

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

2. Kontrola plnenia uznesení. 

3. Schválenie zápisu do kroniky za rok 2009. 

4. Určenie na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu (úväzok). 

5. Návrh na schválenie: 

a) VZN č. 6/2010 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce 

b) VZN č. 7/2010, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizovaní miestneho 

referenda 

c) Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce. 

d) Zásady odmeňovania poslancov OZ. 

e) Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva (novelizácia). 

f) Štatút Obce Jablonové (novelizácia). 

6. Diskusia, pripomienky a dotazy obyvateľov obce. 

7. Návrh na uznesenia. 

8. Záver. 

 

Za predložený program hlasovali poslanci OZ: 

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

 

Za zapisovateľku  určil starosta Annu Bučovú, za overovateľov zápisnice boli určení: Peter 

Galo a Ján Galo. 

 

K bodu č.2 

Kontrola plnenia uznesení 

Uznesenia z minulej schôdze prečítala Mária Bučová. Nevyplývali žiadne povinnosti zo 

schválených uznesení. 
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K bodu č. 3 

Schválenie zápisu do kroniky za rok 2009 

Poslanci dostali na preštudovanie písomný materiál o obsahu zápisov udalostí do kroniky za 

rok 2009, ktoré sa udiali v našej obci. S pripomienkou vystúpil starosta, ktorý by privítal 

v kronike viac fotografického materiálu k zaznamenávaným udalostiam. Na malú chybu 

v zápise mena občana (nie Anton Čička ale Stanislav Bučo) upozornil poslanec Ján Galo. 

 

Materiál o obsahu zápisov do kroniky za rok 2009 tvorí prílohu č. 1 zápisnice. 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 286/2010. 

Hlasovanie – za: 5 poslancov  proti: 0  zdržal sa: 1 (Vincent Bučo) 

 

Po skončení bodu č. 3 sa na rokovanie OZ dostavil poslanec Peter Čička. 

 

K bodu č. 4 

Určenie na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu (úväzok) 

Od 1. apríla 2010 nadobudla účinnosť novela zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení, ktorá spresňuje niektoré vzťahy medzi starostom a obecným zastupiteľstvom. Podľa 

tejto novely obecné zastupiteľstvo určuje aj rozsah výkonu funkcie starostu na celé funkčné 

obdobie. V našej obci starosta vykonáva túto funkciu na plný úväzok, preto obecné 

zastupiteľstvo predložilo návrh znenia uznesenia pre výkon funkcie starostu v Obci Jablonové 

v celom rozsahu. 

 

Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na celé funkčné obdobie tvorí prílohu č. 2 

zápisnice.  

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 287/2010. 

Hlasovanie – za: 7 poslancov  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 5 a) 

Návrh VZN č. 6/2010 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce 

Nakoľko obec poskytuje finančné prostriedky na podporu činnosti niektorých organizácii 

v obci, je povinná vydať všeobecne záväzné nariadenie. Táto povinnosť nám vyplýva zo 

zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších 

predpisov. Navrhované VZN obsahuje aj prílohy ako sú žiadosť, zmluva i zúčtovanie dotácie. 

Termín na predloženie žiadosti o dotáciu je určený do 31. októbra bežného roka, aby sa po 

schválení žiadosti obecným zastupiteľstvom zaradila do rozpočtu nasledujúceho roka. 

 

Návrh VZN č. 6/2010 o podmienkach poskytovania dotácii z prostriedkov Obce Jablonové 

tvorí prílohu č. 3 zápisnice.  

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 288/2010. 

Hlasovanie – za: 7 poslancov  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 5 b) 

Návrh VZN č. 7/2010, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizovaní miestneho 

referenda 

Dôvodom na prijatie tohto VZN je skutočnosť, že bola prijatá novela zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorá obci ukladá ustanoviť nariadením podrobnosti 

o organizovaní miestneho referenda. 

 

Návrh VZN č. 7/2010, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizovaní miestneho referenda 

tvorí prílohu č. 4 zápisnice. 
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Obecné zastupiteľstvo  prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 289/2010. 

Hlasovanie – za: 7 poslancov  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 5 c) 

Návrh na schválenie – zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce 

Dňa 4. 12. 2009 bol prijatý nový zákon o sťažnostiach č. 9/2010 Z. z. s účinnosťou od 1. 2. 

2010. Podľa § 26 ods. 3 a § 11 ods. 1 tohto zákona je obec ako orgán verejnej správy povinná 

upraviť vybavovanie sťažností svojim vnútorným predpisom do 6 mesiacov od účinnosti 

zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, preto lehota pre prijatie vnútorného predpisu 

upravujúceho vybavovanie sťažností plynie do 31. 07. 2010. 

 

Návrh zásad postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Jablonové tvorí prílohu 

č. 5 zápisnice. 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenia číslo 290/2010 a 291/2010. 

Hlasovanie – za: 7 poslancov  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 5 d) 

Návrh na schválenie – zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 

Podľa novely zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

do pôsobnosti obecného zastupiteľstva pribudlo schvaľovanie zásad odmeňovania poslancov. 

Cieľom je diferencovane odmeňovať poslancov za činnosť, ktorú vykonali pre obec. Pokiaľ 

obec neprijme zásady odmeňovania, odmeny poslancom nebude môcť poskytovať. 

 

Návrh zásad odmeňovania OZ Obce Jablonové tvorí prílohu č. 6 zápisnice. 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 292/2010. 

Hlasovanie – za: 7  poslancov proti: 0  zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 5 e) 

Návrh na schválenie – rokovací poriadok obecného zastupiteľstva (novelizácia) 

Novela zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

upravuje taktiež aj zvolávanie a vedenie obecného zastupiteľstva, preto sa tieto nové zásady 

spresňujú v návrhu rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva. 

 

Návrh rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva v Jablonovom tvorí prílohu č. 7 

zápisnice. 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 293/2010. 

Hlasovanie – za: 7 poslancov  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 5 f) 

Návrh na schválenie – štatút obce Jablonové (novelizácia) 

Ďalšie úpravy vyplývajúce z novelizácie zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov sa zapracovali do návrhu Štatútu Obce Jablonové. 

 

Návrh Štatútu Obce Jablonové tvorí prílohu č. 8 zápisnice. 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 294/2010. 

Hlasovanie – za: 7 poslancov  proti: 0  zdržal sa:0 

 

K bodu č. 6 

Diskusia, pripomienky a dotazy obyvateľov obce 
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 Starosta požiadal poslanca Vincenta Buču o spoluprácu pri osadení elektrickej skrinky 

na prípojku k športovému areálu pod Stráňou. 

 

K bodu č.7 

Návrh na uznesenia 

Anna Bučová prečítala uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva zo dňa 25. 06. 2010: 

 

k bodu č. 3 uznesenie č. 286/2010 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zápis do kroniky za rok 2009. 

 

k bodu č. 4 uznesenie č. 287/2010 

Obecné zastupiteľstvo v Jablonovom podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   u r č u j e ,   že vo volebnom období 2010 

až 2014 bude starosta obce Jablonové vykonávať funkciu v celom rozsahu (na plný úväzok). 

 

k bodu č. 5 a) uznesenie č. 288/2010 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh VZN č. 6/2010 v podmienkach poskytovania dotácii 

z prostriedkov Obce Jablonové a predkladá sa na pripomienkovanie. 

 

k bodu č. 5 b) uznesenie č. 289/2010 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 7/2010, ktorým sa ustanovujú podrobnosti 

o organizovaní miestneho referenda a predkladá sa na pripomienkovanie. 

 

k bodu č. 5 c) uznesenie č. 290/2010 

Obecné zastupiteľstvo Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Obce 

Jablonové. 

 

k bodu č. 5 c) uznesenie č. 291/2010 

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisiu obecného zastupiteľstva pre vybavovanie sťažností 

v tomto zložení: predseda - Ing. Juraj Krajči, členovia – Emília Čičková, Vincent Bučo, 

náhradník – Peter Galo. 

 

k bodu č. 5 d) uznesenie č. 292/2010 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 

Obce Jablonové. 

 

k bodu č. 5 e) uznesenie č. 293/2010 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Jablonovom. 

  

k bodu č. 5 f) uznesenie č. 294/2010 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Štatút Obce Jablonové.  

 

Za takto napísané uznesenia hlasovalo 7 poslancov: 

Hlasovanie – za: 7 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

K bodu č.8 

Záver  

Na záver starosta všetkým poďakoval za účasť a schôdzu ukončil. 

 

Ďalšia schôdza obecného zastupiteľstva je naplánovaná na 06. augusta 2010 o 19.30 hodine. 
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Starosta obce:   Ladislav Čička ................................................ 

 

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

 

Zapisovateľka:  Anna Bučová  ................................................ 

 

Overovateľ:   Peter Galo  ................................................ 

 

    Ján Galo  ................................................ 

    


