
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z á p i s n i c a 

napísaná na schôdzi Obecného zastupiteľstva v Jablonovom konanej dňa 

16.11.2012 na obecnom úrade v Jablonovom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obec Jablonové 
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Zápisnica 

napísaná dňa 16.11.2012 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  Beata 

Čičková a Peter Čička. 

Počet prítomných poslancov : 7 

Starosta prítomných oboznámil s programom schôdze.  

 

Program:  

1. Otvorenie, určenie zapisovateľky, overovateľov, počet prítomných 

poslancov 

2. Kontrola uznesení 

3. Návrh programového rozpočtu na roky 2013-2015 

4. Návrh VZN: 

a/ VZN č. 1/2013 o dani z nehnuteľnosti 

b/ VZN č. 2/2013 o dani za psa a dani za užívanie verejného priestranstva 

c/ VZN č. 3/2013 o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným 

odpadom na území obce a o miestnom poplatku za nakladanie 

s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom 

d/ VZN č. 4/2013 o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony 

vykonávané obecným úradom Jablonové 

e/VZN č. 5/2013 cintorínsky poriadok 

5. Rozpočtové opatrenie č. 3,4/2012 schválené starostom obce 

6. Návrh na schválenie rozpočtového opatrenia č. 5/2012 

7. Žiadosť o preplatenie dovolenky starostu za rok 2011 

8. Info: organizovanie kultúrnej akcie – Mikulášske popoludnie 

9. Diskusia, pripomienky a dotazy obyvateľov obce 

10. Návrh na uznesenia 

11. Záver 

 

Za takto navrhnutý program hlasovali poslanci OZ: 

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

 

K bodu č. 3 

Návrh programového rozpočtu na roky 2012-2014 

Starosta informoval o navrhnutom rozpočte na rok 2013-2015. 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 91/2012. 

Hlasovanie – za:  7 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 
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K bodu č. 4 

Návrh VZN 

a/ Starosta predložil návrh VZN č. 1/2013 o dani z nehnuteľnosti. 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 92/2012. 

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

 

b/ Starosta predložil návrh VZN č. 2/2013 o dani za psa a dani za užívanie 

verejného priestranstva. 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 93/2012. 

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

 

c/Starosta predložil návrh VZN č. 3/2013 o nakladaní s komunálnym a drobným 

stavebným odpadom na území obce a o miestnom poplatku za nakladanie 

s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom. 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 94/2012. 

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

 

d/ Starosta predložil návrh VZN č. 4/2013 o správnych poplatkoch a poplatkoch 

za pracovné úkony vykonávané obecným úradom Jablonové. 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 95/2012. 

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

 

e/ Starosta predložil návrh VZN č. 5/2013 cintorínsky poriadok 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 96/2012. 

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

 

Všetky návrhy VZN budú vyvesené na úradnej tabuli a na internetovej stránke 

obce v lehote 15 dní na pripomienkovanie. 

 

K bodu č. 5 

Rozpočtové opatrenie č. 3,4/2012 

Starosta v zmysle dodatku č. 1 k zásadám o hospodárení s finančnými 

prostriedkami upravil rozpočtovými opatreniami č. 3 a č. 4/2012 schválený 

rozpočet. 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 97/2012. 

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

 

K bodu č. 6 

Návrh na schválenie rozpočtového  opatrenia č. 5/2012 

Starosta predložil návrh na rozpočtové opatrenie č. 5/2012, tvorí prílohu tejto 

zápisnice. 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 98/2012. 

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

Žiadosť o preplatenie dovolenky starostu za rok 2011 

Starosta predložil žiadosť o preplatenie dovolenky, tvorí prílohu tejto zápisnice. 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 99/2012. 

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

 

K bodu č. 8 

Info: organizovanie kultúrnej akcie – Mikulášske popoludnie 

Pracovníčka Mária Bučová informovala, že dňa 9.12.12 o 15.30 hod. sa uskutoční 

Mikulášske popoludnie. Dohodli sa organizačné podrobnosti.  

 

K bodu č. 10 

Návrh na uznesenia 

Zapisovateľka prečítala návrh na uznesenia zo dňa 16.11.2012: 

K bodu č.3 uznesenie č. 91/2012 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programového rozpočtu na roky 2013-

2015. 

K bodu č. 4a uznesenie č. 92/2012  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh VZN č.1/2013 o dani z nehnuteľnosti 

K bodu č. 4b uznesenie č. 93/2012  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh VZN č.2/2013 o dani za psa a dani za 

užívanie verejného priestranstva 

K bodu č. 4c uznesenie č. 94/2012  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh VZN č.3/2013 o nakladaní s komunálnym 

a drobným stavebným odpadom na území obce a o miestnom poplatku za 

nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom 

K bodu č. 4d uznesenie č. 95/2012  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh VZN č.4/2013 o správnych poplatkoch 

a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom Jablonové 

K bodu č. 4e uznesenie č. 96/2012  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh VZN č.5/2013 Cintorínsky poriadok 

K bodu č. 5 uznesenie č. 97/2012 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 3,4 /2012 

schválené starostom obce. 

K bodu č. 6 uznesenie č. 98/2012 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 5/2012. 

K bodu č. 7 uznesenie č. 99/2012 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti preplatenie dovolenky 

v počte 7 dní za rok 2011 starostovi Ladislavovi Čičkovi. 

 

Za takto napísané uznesenia hlasovalo 7 poslancov: 

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

Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a schôdzu 

ukončil. Budúca schôdza je plánovaná dňa 14.12.2012 o 19.00 hod. v požiarnej 

zbrojnici. 

 

 

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

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

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

Overovateľ: Beata Čičková ........................................ 

 Peter Čička ........................................ 
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U Z N E S E N I A 

Zo schôdze Obecného zastupiteľstva  v Jablonovom zo dňa 16.11.2012 

 

K bodu č.3 uznesenie č. 91/2012 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programového rozpočtu na roky 2013-

2015. 

 

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

 

K bodu č. 4a uznesenie č. 92/2012  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh VZN č.1/2013 o dani z nehnuteľnosti 

 

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

 

K bodu č. 4b uznesenie č. 93/2012  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh VZN č.2/2013 o dani za psa a dani za 

užívanie verejného priestranstva 

 

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

 

K bodu č. 4c uznesenie č. 94/2012  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh VZN č.3/2013 o nakladaní 

s komunálnym a drobným stavebným odpadom na území obce a o miestnom 

poplatku za nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným 

odpadom 

 

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

 

K bodu č. 4d uznesenie č. 95/2012  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh VZN č.4/2013 o správnych poplatkoch 

a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom Jablonové 

 

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

 

K bodu č. 4e uznesenie č. 96/2012  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh VZN č.5/2013 Cintorínsky poriadok 

 

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

 

K bodu č. 5 uznesenie č. 97/2012 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 3,4 /2012 

schválené starostom obce. 

 

Ladislav Čička, starosta obce                                         .................................. 
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K bodu č. 6 uznesenie č. 98/2012 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 5/2012. 

 

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

 

K bodu č. 7 uznesenie č. 99/2012 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti preplatenie dovolenky 

v počte 7 dní za rok 2011 starostovi Ladislavovi Čičkovi. 

 

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

 

 

 

 

 


