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Z á p i s n i c a 
Napísaná na schôdzi obecného zastupiteľstva v Jablonovom konanej  

dňa  20.09.2013  
v požiarnej zbrojnici v Jablonovom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obec JABLONOVÉ 
 

Zápisnica  napísaná na schôdzi Obecného zastupiteľstva v Jablonovom dňa: 
20.09.2013 
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 Jozefa Hanulíka 
a Vincenta Buču 

Počet prítomných poslancov: 5  

S programom schôdze oboznámil prítomných starosta obce. 

PROGRAM: 

1.Otvorenie, určenie zapisovateľky, overovateľov, počet prítomných poslancov 
2.Kontrola uznesení 
3.Schválenie rozpočtového opatrenia č. 5/2013 
4.Schválenie monitorovacej správy  - plnenie rozpočtu k 30.06.2013 
5.Návrh VZN č. 5/2013 o o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území 
obce   
6.Vyhlásenie výberového konania na voľbu hlavného kontrolóra obce  
7.Info  

a/ Plán obecných akcií na október – výstava ovocia a zeleniny, posedenie 
s dôchodcami, uvedenie monografie do života  

8.Diskusia, pripomienky a dotazy obyvateľov obce  
9.Návrh na uznesenia 
10. Záver       
Za takto navrhnutý  program hlasovali poslanci OZ: 
Hlasovanie – za :   5 poslancov , proti: 0, zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 2 
Kontrola uznesení 
Kontrolu plnenia uznesení z predošlej schôdze prečítala Mária Bučová. 

K bodu č. 3 
Schválenie rozpočtového opatrenia č. 5/2013 
Starosta predložil dôvodovú správu k rozpočtovému opatreniu č. 5/2013, 

v ktorej zdôvodnil nutnosť úpravy rozpočtu.  Dôvodová správa  tvorí prílohu č. 

1tejto zápisnice 
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Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 125/2013 
Hlasovanie – za: 5    proti:  0 ,   zdržal sa :  0   
 
K bodu č. 4 
Schválenie monitorovacej správy  - plnenie rozpočtu k 30.06.2013 
K  monitorovacej správe  - plnenie rozpočtu k 30.06.2013 poinformovala Mária 
Bučová. Poslanci mali uvedené materiály k nahliadnutiu a nemali žiadne 
pripomienky. 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 126/2013  
Hlasovanie- za:   5  poslancov,    proti:  0,  zdržal sa:  0   
 
K bodu č. 5 
Návrh VZN č. 5/2013 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území obce 
S návrhom VZN oboznámil prítomných starosta obce. Poslanci predložili 
zozbierané podpisy v počte 224 od občanov obce za zákaz prevádzkovania 
niektorých hazardných hier na území obce v zmysle zák. č. 171/2005 Z.z. 
o hazardných hrách v platnom znení.  
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 127 /2013 
Hlasovanie- za:   5 poslancov,     proti:  0,   zdržal sa:   0  
 
K bodu č. 6 
Vyhlásenie výberového konania na voľbu hlavného kontrolóra obce 
Starosta obce Ladislav Čička informoval prítomných, že funkčné obdobie 
hlavného kontrolóra obce Ing. Viery Blažekovej sa končí dňom 31.12.2013. Na 
základe tejto skutočnosti obecné zastupiteľstvo vyhlasuje výberové konanie na 
funkciu Hlavný kontrolór obce Jablonové. 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie č.  128 /2013 
Hlasovanie-  za:  5 poslancov,     proti:   0,   zdržal sa:    0 
 
K bodu č. 7 
a/ Info 
Plán obecných akcií na október 2013. Starosta oboznámil prítomných 
s pripravovanými akciami  
- Výstava ovocia a zeleniny ktorá sa uskutoční dňa 5. a 6.10. Poslanci budú 

spolupracovať pri realizácii akcie a budú mať dohľad nad vystavenými 
produktmi v sále KD. 

- Posedenie s dôchodcami bude dňa 13.10.2013. Starosta vyzval poslancov na 
pomoc pri realizácii tejto akcie.  

- Uvedenie monografie do života je plánovaná  na 26.10.2013, pozvánky budú 
doručené do každej domácnosti. 
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K bodu č. 8 
Diskusia, pripomienky a dotazy obyvateľov obce 
Starosta informoval o pridelení dotácie z Ministerstva dopravy na opravu 
výtlkov na miestnych komunikáciách po zimnej údržbe. Na základe stretnutia 
a vyhodnotenia stavebná komisia rozhodla o úsekoch, ktoré budú z tejto 
dotácie opravené. Realizácia bude prevedená v mesiaci október 2013. 
Zápisnica stavebnej komisie tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice.    
 

K bodu č. 9    
Návrh na uznesenia  
prečítala zapisovateľka Jana Randová 

 

K bodu č. 3 uznesenie č. 125/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 5/2013. 

K bodu č. 4  uznesenie č. 126/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje monitorovaciu správu – plnenie rozpočtu 

k 30.06.2013  

K bodu č.  5 uznesenie č. 127/2013 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje návrh VZN č. 5/2013 o zákaze prevádzkovania 

hazardných hier na území obce   

K bodu č. 6 uznesenie č. 128/2013 

Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonové  v y h l a s u j e  výberové konanie na 

funkciu Hlavný kontrolór Obce Jablonové v súlade s § 18 a nasl. Zák. č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v aktuálnom znení  a to od 1.1.2014 do 

31.12.2019. 

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Jablonové odovzdá svoju 

písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami v uzatvorenej obálke 

s prílohami do 31.10.2013 do 15,30 hod. na obecnom úrade Jablonové 

s označením obálky : Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať  

Výberové konanie sa uskutoční dňa 15.11.2013 o 18,00 hod na obecnom 

úrade  a to ako bod programu schôdze  obecného zastupiteľstva. 

Požiadavky: 

- Ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou 

- Súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v OZ 
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- Úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom 

vzdelaní  

- Odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 

- Znalosť základných noriem samosprávy  

- Profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej 

pozície  

- Osvedčenie  alebo certifikát o získanom vzdelaní hlavného kontrolóra vo 

verejnej správe  

Všeobecné podmienky: 

- Hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov. Je 

pracovníkom obce a za svoju činnosť zodpovedá zastupiteľstvu 

- Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca 

obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby, ktorej 

zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec, iného zamestnanca obce 

- Vykováva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobností a kompetencií obce 

v zmysle zákona o obecnom zriadení. 

Výberové konanie bude zverejnené na úradnej tabuli obce a na internetovej 

stránke dňa 21.9.2013   

 

Za takto napísané uznesenia hlasovali poslanci obecného zastupiteľstva  

Hlasovanie – za:  poslancov : 5,     proti:  0,      zdržal sa:  0 

 

K bodu č. 10  

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

Termín konania ďalšej schôdze obecného zastupiteľstva je  naplánovaný dňa  

15.11.2013  o 18,00 hod na obecnom úrade v Jablonovom. 

 

 

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

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

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

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

                                       Vincent Bučo                                    ............................... 
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U Z N E S E N I A 
zo schôdze Obecného zastupiteľstva  v Jablonovom zo dňa 20.09.2013 
 
K bodu č. 3 uznesenie č. 125/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 5/2013 
 
Ladislav Čička, starosta obce                                         ................................ 
     
K bodu č.4 uznesenie č. 126/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje monitorovaciu správu – plnenie rozpočtu 
k 30.6.2013 
 
Ladislav Čička, starosta obce                                         ................................. 
 
K bodu č. 5 uznesenie č. 127/2013  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh VZN č. 5/2013 o zákaze 
prevádzkovania hazardných hier na území obce 
  
Ladislav Čička, starosta obce                                         .................................. 
 
K bodu č. 6 uznesenie č. 128/2013 
Obecné zastupiteľstvo obce Jablonové  v y h l a s u j e  výberové konanie na 
funkciu Hlavný kontrolór Obce Jablonové v súlade s § 18 a nasl. Zák. č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v aktuálnom znení, a to od 1.1.2014 do 
31.12.2019. 
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Jablonové odovzdá svoju 
písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami v uzatvorenej obálke 
s prílohami do 31.10.2013 do 15,30 hod. na obecnom úrade Jablonové 
s označením obálky : Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať! 
Výberové konanie sa uskutoční dňa 15.11.2013 o 18,00 hod. na obecnom 
úrade a to ako bod programu schôdze obecného zastupiteľstva . 
Požiadavky: 
- Ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou 
- Súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v OZ 
- Úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom                                                                                             
vzdelaní  
- Odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 
- Znalosť základných noriem samosprávy  
- Profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej 
pozície 
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- Osvedčenie, alebo certifikát o získanom vzdelaní hlavného kontrolóra vo 
verejnej správe 
Všeobecné podmienky: 

- Hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom  na 6 rokov. Je 
pracovníkom obce a za svoju činnosť zodpovedá zastupiteľstvu, 

- Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca 
obecného zastupiteľstva , starostu člena orgánu právnickej osoby, ktorej 
zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec, iného zamestnanca obce 

- Vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobností a kompetencií obce 
v zmysle zákona o obecnom zriadení 

 
Výberové konanie bude zverejnené na úradnej tabuli obce a na internetovej 
stránke dňa 21.9.2013 
  
Ladislav Čička, starosta obce                                           .................................               

 
 
 

Za takto napísané uznesenia hlasovalo 5 poslancov 
Hlasovanie – za: 5 poslancov, proti:  0,   zdržal sa: 0                               

 

 

 

 

 


