
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z á p i s n i c a 

napísaná na schôdzi Obecného zastupiteľstva v Jablonovom konanej dňa 

22.2.2013 na obecnom úrade v Jablonovom 
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Zápisnica 
napísaná dňa 22.2.2013 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 : 7 

Starosta prítomných oboznámil s programom schôdze.  

 

Program:  

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

2. Kontrola uznesení 

3. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie parc. č. 422 do osobného vlastníctva 

4. Schválenie dotácii z rozpočtu obce pre zložky TJ, DHZ, STO, Enduro team 

5. Návrh na schválenie záverečného účtu za rok 2012 

6. Schválenie výročnej správy za rok 2012 

7. Určenie podrobností financovania centier voľného času 

8. Preskúmanie majetkového priznania starostu obce za rok 2012 

9. Info 

10. Diskusia, pripomienky a dotazy obyvateľov obce 

11. Návrh na uznesenia 

12. Záver 

 

Za takto navrhnutý program hlasovali poslanci OZ: 

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

 

K bodu č. 3 

Prerokovanie žiadosti o odkúpenie parc. č. 422 do osobného vlastníctva 

Starosta informoval poslancov, že dňa 17.1.2013 bola na obecný úrad doručená 

žiadosť od p. Antona Krajčiho bytom Jablonové č. 136. Žiada o odkúpenie parcely 

č. 422 v katastrálnom území Jablonové do osobného vlastníctva. Obecné 

zastupiteľstvo sa jednoznačne zhodlo, že nakoľko táto parcela je evidovaná ako 

skladové priestory pre potreby obce je využiteľná. 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 105/2013. 

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

 

 

 

 

 



ZZááppiissnniiccaa  zzoo  ddňňaa  2222..22..22001133  

 

 
3 

 

K bodu č. 4 

Schválenie dotácii z rozpočtu obce pre zložky TJ, DHZ, STO, Enduro 

team 

Do 31.10.2012 si v zmysle VZN č. 6/2010 podali zložky TJ, DHZ, STO a Enduro 

team  žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2013. V rámci finančných možností 

boli dotácie zaradené do rozpočtu na rok 2013. S každou zložkou bude uzatvorená 

zmluva a následne im budú schválené finančné prostriedky vyplatené. 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 106/2013. 

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

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 107/2013. 

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

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 108/2013. 

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

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 109/2013. 

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

 

K bodu č. 5 

Návrh na schválenie záverečného účtu za rok 2012 

Účtovníčka Mária Bučová predložila návrh záverečného účtu, zároveň prečítala 

stanovisko kontrolórky. Kontrolórka doporučila záverečný účet schváliť a neboli 

prijaté žiadne námietky a pripomienky od občanov. 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 110/2013. 

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

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 111/2013. 

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

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 112/2013. 

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

 

K bodu č. 6 

Schválenie výročnej správy za rok 2012 

Účtovníčka Mária Bučová predložila výročnú správu za rok 2012, ktorá bude 

overená audítorom.  

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 113/2013. 

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

 

K bodu č. 7 

Určenie podrobností financovania centier voľného času 

Starosta vysvetlil v zmysle metodického usmernenia ako môže naša obec 

financovať centrá voľného času, čo obecné zastupiteľstvo berie na vedomie. Ďalej 

berie na vedomie žiadosti, ktoré boli doručené na obecný úrad a do 30. apríla sa 

vyjadrí k financovaniu. 

 

K bodu č. 8 

Preskúmanie majetkového priznania starostu obce za rok 2012 

Komisia na preskúmanie majetkového priznania starostu obce je v zložení: 

predseda: Ing. Juraj Krajči, členovia: Miroslav Tarhaj Peter Čička . 

Predseda komisie preštudoval oznámenie. Bez pripomienok členov komisie, vložil 

do obálky, zalepil a členovia komisie ju podpísali. Obálka bola vložená do trezoru. 
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K bodu č. 9 

Info 

Starosta informoval, že dňa 22. februára bol na obecný úrad doručený list, 

v ktorom neznámy adresát podal podnet. Týka sa zvlačovania dreva zapnutého za 

traktorom ťahaného po miestnych komunikáciách, čím sa poškodzuje  asfaltový 

podklad na obecných komunikáciách. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

podnet a do budúcej schôdze starosta pripraví všeobecne záväzné nariadenie 

o zákaze ťahania dreva po miestnych komunikáciách. 

 

K bodu č. 11 

Návrh na uznesenia 

K bodu č. 3 uznesenie č. 105/2013 

Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s odpredajom pozemku parc. č. 422 do osobného 

vlastníctva z dôvodu využitia pre potreby obce. 

 

K bodu č.4 uznesenie č. 106/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Telovýchovnej jednote Jablonové finančnú    

dotáciu na rok 2013 vo výške 800 €. 

 

K bodu č.4 uznesenie č. 107/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dobrovoľnému hasičskému zboru   

Jablonové finančnú dotáciu na rok 2013 vo výške 1 250 €. 

 

K bodu č.4 uznesenie č. 108/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Stolnotenisovému oddielu Jablonové  

finančnú dotáciu na rok 2013 vo výške 266 €. 

 

K bodu č.4 uznesenie č. 109/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Enduro teamu Jablonové finančnú dotáciu    

na rok 2013 vo výške 150 €. 

 

K bodu č.5 uznesenie č. 110/2013 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko kontrolórky k návrhu 

záverečného účtu za rok 2012. 

 

K bodu č.5 uznesenie č. 111/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet obce za rok 2012 s celoročným 

hospodárením „bez výhrad“. 

 

K bodu č.5 uznesenie č. 112/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  zostatok  prebytku z celkového rozpočtu za rok 

2012 v sume 9 087,68 € rozdeliť do peňažných fondov, a to nasledovne: 

a/ tvorba rezervného fondu  1 002,35 € 

b/ tvorba peňažného fondu – bytovka 2 333,41 € 

c/  tvorba peňažného fondu – ČSOB 5 540,04 € 

d/ tvorba peňažného fondu – viac. ihrisko 211,88 € 
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K bodu č.6 uznesenie č. 113/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výročnú správu za rok 2012, ktorá bude overená 

audítorom.  

 

Za takto napísané uznesenia hlasovalo 7 poslancov: 

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

 

Záver 

Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a schôdzu 

ukončil. Budúca schôdza je plánovaná dňa 3.5.2013 o 19.30 hod. na obecnom 

úrade. 

 

 

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

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

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

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

 Ing. Juraj Krajči ........................................ 
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U Z N E S E N I A 

zo schôdze Obecného zastupiteľstva  v Jablonovom zo dňa 22.2.2013 

 

K bodu č. 3 uznesenie č. 105/2013 

Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s odpredajom pozemku parc. č. 422 do osobného 

vlastníctva z dôvodu využitia pre potreby obce. 

 

Ladislav Čička, starosta obce                                         ................................. 

 

K bodu č.4 uznesenie č. 106/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Telovýchovnej jednote Jablonové finančnú    

dotáciu na rok 2013 vo výške 800 €. 

 

Ladislav Čička, starosta obce                                         ................................. 

 

K bodu č.4 uznesenie č. 107/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dobrovoľnému hasičskému zboru   

Jablonové finančnú dotáciu na rok 2013 vo výške 1 250 €. 

 

Ladislav Čička, starosta obce                                         ................................. 

 

K bodu č.4 uznesenie č. 108/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Stolnotenisovému oddielu Jablonové  

finančnú dotáciu na rok 2013 vo výške 266 €. 

 

Ladislav Čička, starosta obce                                         ................................. 

 

K bodu č.4 uznesenie č. 109/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Enduro teamu Jablonové finančnú dotáciu    

na rok 2013 vo výške 150 €. 

 

Ladislav Čička, starosta obce                                         ................................. 

 

K bodu č.5 uznesenie č. 110/2013 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko kontrolórky k návrhu 

záverečného účtu za rok 2012. 

 

Ladislav Čička, starosta obce                                         ................................. 

 

K bodu č.5 uznesenie č. 111/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet obce za rok 2012 s celoročným 

hospodárením „bez výhrad“. 

 

Ladislav Čička, starosta obce                                         ................................. 
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K bodu č.5 uznesenie č. 112/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  zostatok  prebytku z celkového rozpočtu za rok 

2012 v sume 9 087,68 € rozdeliť do peňažných fondov, a to nasledovne: 

a/ tvorba rezervného fondu  1 002,35 € 

b/ tvorba peňažného fondu – bytovka 2 333,41 € 

c/  tvorba peňažného fondu – ČSOB 5 540,04 € 

d/ tvorba peňažného fondu – viac. ihrisko 211,88 € 

 

Ladislav Čička, starosta obce                                         ................................. 

 

K bodu č.6 uznesenie č. 113/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výročnú správu za rok 2012, ktorá bude overená 

audítorom.  

 

Ladislav Čička, starosta obce                                         ................................. 

 

 


