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Z á p i s n i c a 

napísaná na schôdzi Obecného zastupiteľstva v Jablonovom konanej dňa 

26.3.2010 na obecnom úrade v Jablonovom 
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Zápisnica 
napísaná dňa 26.3.2010 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 Ing. Jozef Hanulík a Ing. Juraj 
Krajči. Počet prítomných poslancov : 6. Poslankyňa Emília Čičková bola ospravedlnená. 

Starosta prítomných oboznámil s programom schôdze.  
 
Program:  

1. Otvorenie, určenie zapisovateľky, overovateľov, počet prítomných poslancov 
2. Kontrola plnenia uznesení 
3. Aktivačná činnosť – verejno – prospešné práce v obci 
4. Čerpanie peňažného fondu – elektrická prípojka na športový areál pod Stráňou 
5. Zmena rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 1/2010 
6. Info: 

a) vyjadrenie sa k sťažnosti p. Deckárovej 
b) obecná web stránka – zmena 
c) plán kultúrnych akcií na rok 2010, ktoré organizuje obec 

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

 
Za takto navrhnutý program hlasovali poslanci OZ: 
Hlasovanie – za: 6 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 3 
Aktivačná činnosť – verejno – prospešné práce v obci 
Starosta informoval prítomných poslancov, že je vysoko pravdepodobné, že od 1.5.2010 
bude možné obnoviť aktivačnú činnosť v obci. Navrhol aby sa prijali 4 pracovníci na 
dohodu prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Poslanci  OZ súhlasia 
s obnovením aktivačnej činnosti, avšak s podmienkou, že obec nebude na spomínanú 
činnosť doplácať z vlastných zdrojov. 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 278/2010. 
Hlasovanie – za: 6 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 4 
Čerpanie peňažného fondu – elektrická prípojka  na športový areál pod Stráňou 
Starosta informoval poslancov o predbežnej cene 7 035 € na výstavbu elektrickej 
prípojky. 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 279/2010. 
Hlasovanie – za: 6 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 
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Nakoľko výdavky na výstavbu nie sú v plnej výške rozpočtované, starosta navrhol aby sa 
použil peňažný fond ČSOB v sume 6 753 €. Návrh čerpania fondu tvorí prílohu č. 1 tejto 
zápisnice. 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 280/2010. 
Hlasovanie – za: 6 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
Ďalej starosta informoval poslancov, že prevod tvorby peňažného fondu ČSOB – 
prebytok za minulý rok v sume 18 476,08 € sa prevedie na samostatný účet na 2 krát, 
z dôvodu nedostatočného krytia výdavkov za obdobie marec – apríl 2010 a nižšieho 
príjmu z podielových daní. 
 
K bodu č. 5 
Zmena rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 1/2010 
Pracovníčka Mária Bučová prečítala dôvodovú správu k úprave rozpočtu. Rozpočtové 
opatrenie č. 1/2010 je prílohou č. 2 tejto zápisnice. 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 281/2010. 
Hlasovanie – za: 6 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 6 
Info  

 P. Deckárová prišla so sťažnosťou, že na križovatke pri ich dome je potrebné 
umiestniť retardéry, nakoľko tam chodia veľkou rýchlosťou autá a  tým jej 
poškodzujú plot. Je to tam veľmi nebezpečné pre chodcov aj pre deti. Starosta 
navrhol 3 riešenia: cez zimu sa spomínaný úsek bude posýpať, osadiť dopravné 
značenie, zavolať policajtov. Poslanci navrhovali rôzne značky, starosta to 
prekonzultuje s dopravných inšpektorátom a na budúcej schôdzi bude poslancov 
informovať. 

 Starosta vyzval poslancov aby podali svoje návrhy k zmene obecnej web stránky. 
 Poslanec Ján Galo prečítal návrh plánu obecných akcií na rok 2010, obecný úrad 

ich preberie a poprípade upraví. 
 
K bodu č. 7 
Diskusia, pripomienky a dotazy obyvateľov obce 

 Starosta informoval, že budúci týždeň sa budú čistiť okraje hlavnej cesty 3. triedy. 
 Zástupca starostu Vincent Bučo navrhol aby sa určilo miesto na cintoríne, kde sa 

bude skladovať hlina z výkopu, kamene a staré pomníky. Zároveň tam treba dať 
tabuľu s upozornením. 

 Poslanec Ján Galo informoval, že 6. apríla 2010 o 17.00 hod. sa v kultúrnom dome 
bude konať pre deti bábkové divadlo, ktoré hradí spolok živnostníkov z výťažku 
plesu. 

 Z občanov bola pripomienka na čistenie pouličných lámp, starosta rizikové časti 
preberie s p. Pradeniakom, ktorý nám tieto služby vykonáva. Tento rok sa plánuje 
rekonštrukcia verejného osvetlenia, ak nám schvália dotáciu. 

 Nájomníci nie sú spokojní s postupom obce pri odstraňovaní závad na bytovke. 
Tvrdia, že byt č. 10 je v havarijnom stave. Obec podala žalobu na súd na stavebnú 
firmu, avšak závady treba odstrániť čo najskôr. Starosta ešte raz dá vypracovať 
statický posudok, ktorý bude obsahovať, či je nebezpečné bývať i naďalej 
v bytoch. Potom po konzultácii s právnikom obec zvolí ďalší postup. Ostatné 
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závady treba znovu spísať a opäť sa vyzve Považská stavebná spoločnosť o ich 
odstránenie, nakoľko ešte stále je bytovka v záruke. 

K bodu č. 8 
Návrh na uznesenia 
Zapisovateľka prečítala návrh na uznesenia zo dňa 26.3.2010: 
 
k bodu č. 3 uznesenie č. 278/2010 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s obnovením aktivačnej činnosti v obci. 
 
k bodu č. 4 uznesenie č. 279/2010 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s výstavbou elektrickej prípojky na športový areál pod 
Stráňou. 
 
k bodu č. 4 uznesenie č. 280/2010 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje čerpanie peňažného fondu ČSOB – športový areál na 
výstavbu elektrickej prípojky na športový areál pod Stráňou v sume 6 753 €. 
 
k bodu č. 5 uznesenie č. 281/2010 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 1/2010. 
 
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 7.5.2010 o 19.30 hod. a verejná schôdza 18.4.2010 o 14.00 hod. 
 
 
 
Starosta obce: Ladislav Čička ........................................ 

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

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

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

 Ing. Juraj Krajči ........................................ 
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Uznesenia 
zo schôdze Obecného zastupiteľstva v Jablonovom zo dňa 26.3.2010 

 
k bodu č. 3 uznesenie č. 278/2010 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s obnovením aktivačnej činnosti v obci. 
 
k bodu č. 4 uznesenie č. 279/2010 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s výstavbou elektrickej prípojky na športový areál pod 
Stráňou. 
 
k bodu č. 4 uznesenie č. 280/2010 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje čerpanie peňažného fondu ČSOB – športový areál na 
výstavbu elektrickej prípojky na športový areál pod Stráňou v sume 6 753 €. 
 
k bodu č. 5 uznesenie č. 281/2010 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 1/2010. 

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

 Ing. Juraj Krajči ........................................ 

 
 
 


