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Z á p i s n i c a 

Napísaná na schôdzi obecného zastupiteľstva v Jablonovom konanej dňa  

03.05.2013 v kultúrnom dome v Jablonovom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obec JABLONOVÉ 
 

Zápisnica 
napísaná na schôdzi Obecného zastupiteľstva v Jablonovom dňa: 03.05.2013 

 
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 Jána Galu 
a Petra Čičku 

Počet prítomných poslancov: 7 

S programom schôdze oboznámil prítomných starosta obce. 

PROGRAM: 
1.Otvorenie, určenie zapisovateľky, overovateľov, počet prítomných poslancov 
2.Kontrola uznesení 
3.Prerokovanie žiadosti firmy SYNOT tip o umiestnení stávkového terminálu do 
pohostinstva p. Janíkovej 
4. Schválenie platu starostu na rok 2013 
5. Schválenie návrhu VZN č. 4/2013 o používaní miestnych komunikácií 
v katastri obce Jablonové  
6. Schválenie čerpania peňažného fondu ČSOB na modernizáciu verejného 
osvetlenia v obci  
7. Info  
a/ rozpočtové opatrenie č. 1/2013 
b/ návrh na dobudovanie detského ihriska 
c/ obecné akcie – deň matiek, deň detí 
d/ správa audítora k účtovnej závierke za rok 2012 
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. 2 
Kontrola uznesení 
Kontrolu plnenia uznesení z predošlej schôdze prečítala M. Bučová. 
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K bodu č. 3 
Prerokovanie žiadosti firmy SYNOT tip o umiestnení stávkového terminálu do 
Pohostinstva p. Janíkovej 
Starosta oboznámil prítomných poslancov s uvedenou žiadosťou, ku ktorej sa 

vyjadrili poslanci obce . Vačšina  vyjadrila nesúhlas s prevádzkovaním 

stávkového terminálu . V obci máme vydané VZN  č. 7/2012 o zákaze 

prevádzkovania hazardných hier na území obce. Žiadosť tvorí prílohu č. 1tejto 

zápisnice 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 114/2013 
Hlasovanie – za: 1 poslanec J. Galo,    proti:  5 ,   zdržal sa :  1 poslanec M. Tarhaj   
 
K bodu č. 4 
Schválenie platu starostu obce 
Predseda finančnej komisie  Ing. Hanulík oboznámil prítomných poslancov 
o navrhnutom plate starostu podľa zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 
neskorších predpisov, podľa ktorého musí byť plat starostu obce každoročne 
prerokovaný a schválený. Návrh tvorí prílohu č. 2  tejto zápisnice  
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 115/2013  
Hlasovanie- za:   7  poslancov,    proti:  0,  zdržal sa:  0   
 
K bodu č. 5 
Schválenie návrhu VZN č.4/2013 o používaní miestnych komunikácií v katastri 
obce Jablonové 
S návrhom VZN oboznámil prítomných starosta obce. Poslanci vyjadrili svoje 
pripomienky a diskutovali o nich so starostom.  
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 116 /2013 
Hlasovanie- za:   6 poslancov,     proti:  1 poslanec J. Galo,   zdržal sa:   0  
 
K bodu č. 6 
Schválenie čerpania peňažného fondu ČSOB na modernizáciu verejného 
osvetlenia v obci 
Starosta obce Ladislav Čička oboznámil prítomných, že bolo vykonané verejné 
obstarávanie na zákazku „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Jablonové“  
kde bol vybratý  najvýhodnejší uchádzač  p. Vladimír Pradeniak 
ELEKTROSLUŽBA, Hlinická 405/13, Bytča. Zápisnica z vyhodnotenia prieskumu 
trhu tvorí  príloha č. 3 tejto zápisnice. 
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OZ rozhodlo, že táto investícia bude hradená z prostriedkov peňažného fondu 
ČSOB v sume 10 237,50 € a 2 189 € z rozpočtu  obce. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie č.  117 /2013 
Hlasovanie-  za:  7 poslancov,     proti:   0,   zdržal sa:    0 
 
K bodu č. 7a/ 
Info 
Rozpočtové opatrenie č. 1 /2013 
O prijatí opatrenia informovala M. Bučová 
Rozpočtové opatrenie č. 1/2013  tvorí príl. č. 4 zápisnice 
 
K bodu č. 7b/ 
Starosta hovoril o návrhu dobudovania detského ihriska z financií, ktoré sú 
určené centrám voľného času zo štátneho rozpočtu s možnosťou, použitia 
v obci  pre naše deti.  Pripravuje sa výberové konanie na realizáciu dobudovania 
detského ihriska, termín realizácie koniec mesiaca jún. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 118   
Hlasovanie-  za:  7 poslancov,     proti:   0,   zdržal sa:    0 
 
K bodu č. 7c/ 
Sú naplánované dve obecné akcie 12.mája Deň matiek a 1.júna Deň detí. 
Prítomní konzultovali spôsob realizácie a program na uvedené podujatia.  
 
K bodu č. 7d/ 
Bol vykonaný audit účtovnej závierky Ing. Tiborom Bátorym audítorom. Správu 
mali poslanci k nahliadnutiu. 
Správa tvorí prílohu č. 5 tejto zápisnice 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 119/2013  
Hlasovanie-  za :  7 poslancov,     proti : 0          zdržal sa:    0 
 
K bodu č. 8 
Diskusia, pripomienky a dotazy obyvateľov obce 
Poslanci diskutovali k vyššie uvedeným bodom 
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K bodu č. 9    

Návrh na uznesenia  

prečítala zapisovateľka Jana Randová,  

 

K bodu č. 3 uznesenie č. 114/2013 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje umiestnenie stávkového terminálu do 

pohostinstva p. Janíkovej firmou SYNOT tip 

K bodu č. 4  uznesenie č. 115/2013 

Obecné zastupiteľstvo  

I. berie na vedomie návrh predsedu finančnej komisie na prerokovanie platu 

starostu obce 

II. konštatuje, že rozsah a náročnosť úloh starostu sa zvýšili za predchádzajúce 

obdobie a starosta dosiahol v uplynulom období pri zabezpečovaní výkonu 

prenesenej pôsobnosti štátnej správy a pri výkone samosprávnej pôsobnosti 

obce dobré výsledky 

III. rozhodlo o plate starostu zmysle § 11 ods. 4 písm. i/ zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  a § 4 ods. 2 zákona č. 

253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 

a primátorov  miest v znení neskorších predpisov o zvýšení platu starostu o 12 

% t.j. na sumu 1489 € od 01.01.2013. Plat starostu sa týmto zvyšuje o 37 € 

brutto. 

K bodu č.  5 uznesenie č. 116/2013 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje návrh VZN č. 4/2013 o používaní miestnych 

komunikácií v katastri obce Jablonové   

K bodu č. 6/ uznesenie č. 117/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje čerpanie peňažného fondu ČSOB v sume 

10 237,50 Eur na modernizáciu VO v obci Jablonové 

K bodu č. 7 b/ uznesenie č. 118/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh na dobudovanie detského ihriska do 

7000€ 

K bodu č. 7 d/ uznesenie č. 119/2013 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora k účtovnej závierke za 

rok 2012 

Za takto napísané uznesenia hlasovali poslanci obecného zastupiteľstva  

Hlasovanie – za:  poslancov : 7,     proti:  0,      zdržal sa:  0 
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K bodu č. 10  

Starosta obce Ladislav Čička ukončil schôdzu a poďakoval prítomným za účasť.  

Termín konania ďalšieho zastupiteľstva je  12.07.2013  na obecnom úrade 

v Jablonovom. 

 

 

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

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

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

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

                                       Peter Čička                                        ............................... 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obec JABLONOVÉ 
 

 
U Z N E S E N I A 

Zo schôdze Obecného zastupiteľstva  v Jablonovom zo dňa 03.05.2013 
 

K bodu č. 3 uznesenie č. 114/2013 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje umiestnenie stávkového terminálu do 
pohostinstva p. Janíkovej firmou SINOT TIP  
 
Ladislav Čička, starosta obce                                         ................................. 
 
K bodu č.4 uznesenie č. 115/2013 
Obecné zastupiteľstvo  
I. berie na vedomie návrh predsedu finančnej komisie na prerokovanie platu 
starostu obce 
II. konštatuje, že rozsah a náročnosť úloh starostu sa zvýšili za predchádzajúce 
obdobie a starosta dosiahol v uplynulom období pri zabezpečovaní výkonu 
prenesenej pôsobnosti štátnej správy a pri výkone samosprávnej pôsobnosti 
obce dobré výsledky 
 III. rozhodlo o plate starostu v zmysle § 11ods. 4 písm. i/zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  o zvýšení platu starostu 

o 12% t.j. na sumu 1489 €  od 01.01.2013. Plat starostu sa týmto zvyšuje o 37 € 

brutto. 

 
Ladislav Čička, starosta obce                                         ................................. 
 
K bodu č. 5 uznesenie č. 116/2013  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh VZN č. 4/2013 o používaní miestnych 
komunikácií v katastri obce Jablonové  
 
Ladislav Čička, starosta obce                                         .................................. 
 
K bodu č. 6 uznesenie č. 117/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje čerpanie peňažného fondu ČSOB v sume 
10 237,50 € na modernizáciu VO v obci Jablonové  

 
Ladislav Čička, starosta obce                                           .................................               
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K bodu č. 7 b/ uznesenie č. 118/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh na dobudovanie detského ihriska do 
7000€. 

 
Ladislav Čička, starosta obce                                             ............................... 
 
K bodu č. 7 d/ uznesenie č. 119/2013 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora k účtovnej závierke za 
rok 2012. 
 
Ladislav Čička, starosta obce                                         ................................. 
 

 

 

 

 

 


