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Z á p i s n i c a 

Napísaná na schôdzi obecného zastupiteľstva v Jablonovom konanej dňa  

22.06.2012 v Požiarnej zbrojnici v Jablonovom. 
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Zápisnica 

Napísaná na schôdzi Obecného zastupiteľstva v Jablonovom dňa: 22.06.2012 

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 Petra Čičku, 
Miroslava Tarhaja 

Počet prítomných poslancov: 6, Beáta Čičková  ospravedlnená 

S programom schôdze oboznámil prítomných starosta obce. 

PROGRAM: 

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

2.Kontrola uznesení 

3.Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku číslo 528/13 vo výmere 22 m2 
Kataríne Krajčiovej 
4.Prerokovanie žiadosti o vybudovanie vodovodnej siete v časti popod Lány 
5.INFO 

6. Diskusia, pripomienky a návrhy obyvateľov obce   
7. Návrh na uznesenie 
8. Záver       
Poslanec OZ Peter Čička navrhol zmenu programu schôdze, ako bod č. 3 
navrhol zaradiť - Sťažnosť na jednanie obecného úradu vo veci vybavovania 
stavebného povolenia pre p. Ing. Michala Tašku bytom Rajecké Teplice.. 
PROGRAM: 

1. Otvorenie 
2. Kontrola uznesení 
3. Sťažnosť na jednanie obecného úradu 
4. Žiadosť o  odkúpenie obecného pozemku číslo 528/13 vo výmere 22 m2 

Kataríne Krajčiovej 
5. Prerokovanie žiadosti o vybudovanie vodovodnej siete  v časti popod 

Lány  
6. INFO 
7. Diskusia, pripomienky a návrhy obyvateľov obce 
8.  Návrh na uznesenie 
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9. Záver  
Za takto navrhnutý  program hlasovali poslanci OZ: 
Hlasovanie – za : 6 poslancov , proti: 0, zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 2 
Kontrola uznesení 
Kontrolu plnenia uznesení z predošlej schôdze prečítala J. Hanulíková. 

K bodu č. 3 

Sťažnosť na jednanie OcÚ 

Pani Jana Tašková, Jablonové č. 25 sa sťažovala na jednanie OcÚ, kde si podal 

žiadosť o stavebné povolenie Ing. Michal Taška bytom Rajecké Teplice 

a starosta odmietol vo veci konať , nakoľko pani Tašková , ktorá vo veci konala 

nemala vybavené potrebné doklady. Po ich doložení  sa bude pokračovať 

v zmysle ustanovení stavebného zákona. Prítomní poslanci a starosta pani 

Taškovej vysvetlili postup pri vybavovaní stavebného povolenia. Žiadosť 

o stavebné povolenie tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 83/2012  

Hlasovanie- za: 6 poslancov,    proti:   0,     zdržal sa:    0  

 

K bodu č. 4 
Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku číslo 528/13 vo výmere 22 m2 
Kataríne Krajčiovej 
Starosta informoval prítomných poslancov, že dňa 13.6.2012 bola na obecný 
úrad doručená žiadosť p. Kataríny Krajčiovej  Jablonové č. 129 o odkúpenie 
pozemku na parc. č. 528/13 v k. ú. Jablonové  o výmere 22 m2. Žiadosť tvorí 
prílohu č. 2 tejto zápisnice  
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 84/2012  
Hlasovanie- za:  6 poslancov,    proti:  0,  zdržal sa:  0             
 
K bodu č. 5 
Prerokovanie žiadosti o vybudovanie vodovodnej siete v časti popod Lány   
 Starosta  Ladislav Čička informoval prítomných, že sa zúčastnil na jednaní 
s niektorými členmi Predstavenstva  SEVAKU. Je prísľub zaradiť rozšírenie 
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vodovodu v časti Predný lán do investičného programu budúceho 
kalendárneho roku.  Žiadosť o vybudovanie vodovodnej siete tvorí prílohu č. 3 
zápisnice. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie  č. 85/2012  
Hlasovanie – za: 6 poslancov,    proti: 0,      zdržal sa:  0 
 
K bodu č. 6 
INFO 

- Starosta informoval prítomných o vyjadrení ŽP k sťažnosti občanov na 
prašnosť hlavnej cesty. 

- Dňa 11.6.2012 bola zrušená prevádzka Potraviny Bobrík na Záriečí. 
- Strecha na zvonici je v zlom stave, treba ju ošetriť vhodným náterom 
- Starosta informoval, že pri odpise stavov vody na vodomeroch sa 

v Materskej škole zistila porucha, Je nutné ju počas prázdnin odstrániť. 
 
K  bodu č. 7 
Diskusia, pripomienky  návrhy obyvateľov obce 

V diskusii neboli podané žiadne pripomienky 

 

K bodu č. 8    

Návrh na uznesenia zo schôdze OZ konanej dňa 22.06.2012  

prečítala zapisovateľka Jana Randová,  

 

K bodu č. 3 uznesenie č. 83/2012  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie sťažnosť pani Jany Taškovej  Jablonové 

č. 25 k vybavovaniu stavebného povolenia  na výstavbu rodinného domu na 

parc. č. 267 v k.ú. Jablonové. Žiadame o doloženie potrebných dokladov  

 

K bodu č. 4 uznesenie č. 84/2012 

Obecné zastupiteľstvo v Jablonovom berie na vedomie žiadosť p. Kataríny 

Krajčiovej Jablonové č. 129 o odkúpenie pozemku  na parc. č. 528/13 v k.ú. 

Jablonové  o výmere 22 m2 a do budúcej schôdze predloží stanovisko  

 

K bodu č. 5 uznesenie č.85/2012 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Ing. Juraja Krajčího a manželky 

Jablonové č. 64 na vybudovanie vodovodnej siete v časti Predný lán. 
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Za takto napísané uznesenie hlasovalo 6  poslancov : 

Hlasovanie – za: 6 poslancov,   proti: 0,   zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 9  

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

Termín konania ďalšieho zastupiteľstva je 14.9.2012.  

 

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

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

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

Overovateľ:                  Peter Čička                                        ................................                                                                                                                                                                                                             

                                       Miroslav Tarhaj                                 ............................... 
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U Z N E S E N I A 
Zo schôdze Obecného zastupiteľstva  v Jablonovom zo dňa 22.06.2012 
 
K bodu č.3 uznesenie č. 83/2012 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie sťažnosť pani Jany Taškovej 
Jablonové č. 25 k vybavovaniu stavebného povolenia na výstavbu rodinného 
domu na parc. č. 267 v k.ú. Jablonové. Žiadame o doloženie potrebných 
dokladov. 
 
Ladislav Čička, starosta obce                                         ................................. 
 
K bodu č. 4 uznesenie č. 84/2012  
Obecné zastupiteľstvo v Jablonovom  berie na vedomie žiadosť p. Kataríny 
Krajčiovej Jablonové č. 129 o odkúpenie pozemku na parc. č. 528/13 v k.ú. 
Jablonové o výmere 22 m2 a do budúcej schôdze predloží stanovisko 
 
Ladislav Čička, starosta obce                                         .................................. 
 
K bodu č. 5 uznesenie č. 85/2012 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Ing. Juraja Krajčího 
a manželky, Jablonové č. 64 na vybudovanie vodovodnej siete v časti Predný 
lán 
 
Ladislav Čička, starosta obce                                           .................................               
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