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Z á p i s n i c a 

Napísaná na schôdzi obecného zastupiteľstva v Jablonovom konanej dňa  

14.09.2012 na obecnom úrade v Jablonovom. 
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Zápisnica 

Napísaná na schôdzi Obecného zastupiteľstva v Jablonovom dňa: 14.09.2012 

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 Jána Galu, 
Juraja Krajčího 

Počet prítomných poslancov: 6 

S programom schôdze oboznámil prítomných starosta obce. 

PROGRAM: 

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

2.Kontrola uznesení 

3.Čerpanie peňažného fondu ČSOB na dobudovanie verejného osvetlenia 
v obci podľa predloženej cenovej ponuky 
4.Monitorovacia správa  - plnenie rozpočtu k 30.06.2012 
5. Schválenie predaja obecného pozemku parc. číslo C KN 528/13 vo výmere 
22 m2 pani Kataríne Krajčiovej v cene 1,50 € za m2. 
6. INFO   

7. Návrh na uznesenie 
8. 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 

Čerpanie peňažného fondu ČSOB na dobudovanie verejného osvetlenia v obci 

podľa predloženej cenovej ponuky 
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Starosta oboznámil prítomných poslancov  s predloženými cenovými ponukami  

na dobudovanie verejného osvetlenia od firmy LED SOLUTION Bratislava 

a p.Petra Pradeniaka Petrovice 82. Po zhodnotení cien od jednotlivých firiem sa 

poslanci rozhodli pre p. Pradeniaka. Cenové ponuky tvoria prílohu č. 1 a 2 tejto 

zápisnice. 

K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie č. 88/2012 

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

K bodu č. 4 
Monitorovacia správa – plnenie rozpočtu k 30.06.2012 
Materiály mali poslanci k nahliadnutiu v predstihu. K uvedeným materiálom 
nemali poslanci žiadne pripomienky ani návrhy. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 89/2012  
Hlasovanie- za:   6  poslancov,    proti:  0,  zdržal sa:  0             
 
K bodu č. 5 
Schválenie predaja obecného pozemku parcelné číslo C KN 528/13 vo výmere 
22 m2 pani Kataríne Krajčiovej v cene 1,50 € za m2   
  Poslanci OZ schválili predaj obecného pozemku parc. číslo C KN 528/13 vo 
výmere 22 m2 pani Kataríne Krajčiovej v cene 1,50 € za m2 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie  č. 90/2012  
Hlasovanie – za:   6 poslancov,    proti: 0,      zdržal sa:  0 
 
K bodu č. 6 
INFO 

- Starosta informoval prítomných o žiadosti Okresného súdu Žilina na 
určenie prísediacich na pojednávaniach Okresného súdu .Poslanci 
nemajú znalosť o občanoch, ktorí by mali záujem vykonávať prácu 
prísediacich . 

- Starosta oboznámil prítomných s návrhom predsedu VUC p. Blanára 
o odpredaji polikliniky v Bytči. 

- Prevádzkovateľ TKR p. Babic predstavil  starostovi a poslancom možnosť 
zakúpenia  dvojkazety na 2 programy  za zvýhodnenú cenu 600 €. 
Poslanci túto ponuku odsúhlasili, budú nainštalované programy DAJ TO 
a JOJ PLUS uvedené programy nebudú mať vplyv na platby od občanov. 

- Starosta informoval, o ekonomickej situlácii výdavkoch a príjmoch  na  
 Materskú školu v Jablonovom. 
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- Vincent Bučo uviedol , že z dvora pri rod. dome č. 192 Anna Kazíková  

prerástli na miestnu komunikáciu konáre z ovocných stromov, ktoré 
prekážajú prechádzajúcim autám. Starosta vyzve p. Kazíkovú aby 
prevísajúce konáre po zbere úrody  orezala. 

- Poslanec J. Hanulík navrhol zakúpiť ešte  dopravné zrkadlá jedno  pri 
križovatke  oproti Mariánovi Staríčkovi na hlavnej ceste, ktoré  by 
snímalo pohyb na ceste smerom na Bytču, druhé na križovatku z ulice 
Gombárka.  

 
 

K bodu č. 7    

Návrh na uznesenia zo schôdze OZ konanej dňa 14.09.2012  

prečítala zapisovateľka Jana Randová,  

 

K bodu č. 3 uznesenie č. 88/2012  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje čerpanie peňažného fondu ČSOB na 

dobudovanie verejného osvetlenia v obci podľa predloženej cenovej ponuky 

p. Pradeniaka, čiastka 7 000 €. 

K bodu č. 4 uznesenie č. 89/2012 

Obecné zastupiteľstvo v Jablonovom berie na vedomie Monitorovaciu správu 

plnenie rozpočtu k 30.06.2012 

 

K bodu č. 5 uznesenie č.90/2012 

Obecné zastupiteľstvo v Jablonovom schvaľuje v súlade so Zásadami 

hospodárenia s majetkom obce Jablonové prebytočnosť a následne odpredaj 

pozemku podľa osobitného zreteľa : parc. č. C KN 528/13 o výmere 22 m2 – 

zastavané plochy a nádvoria  v k.ú. Jablonové  pre žiadateľa: Katarína Krajčiová, 

rod. Kačincová  bytom Jablonové č. 129 za cenu 1,50 € /m2. 

Kúpnu zmluvu vypracuje právnik obce na náklady žiadateľa. 

Odôvodnenie: 

Podľa zák.č. 258/2009 Z.z.,  ktorým sa mení a dopĺňa zák. č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov, sa dá použiť ustanovenie   

§ 9, ods. 8 písm. e/ - výnimočný postup, nakoľko osobitný zreteľ nekonkretizuje 

a je to v kompetencii obecného zastupiteľstva . 
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Žiadateľ sa o pozemok dlhodobo stará, užíva ho, svojou polohou a umiestnením 

je pre obec Jablonové nevyužiteľný. 

Zámer odpredaja bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva  č. 86/2012 

dňa 3.8.2012 a následne zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce. 

Odpredaj bol schválený poslancami obecného zastupiteľstva.  

 

Za takto napísané uznesenie hlasovalo    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   

 

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

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

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

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

                                       Juraj Krajči                                         ............................... 
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U Z N E S E N I A 
Zo schôdze Obecného zastupiteľstva  v Jablonovom zo dňa 14.09.2012 
 
K bodu č.3 uznesenie č. 88/2012 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje čerpanie peňažného fondu ČSOB na 
dobudovanie verejného osvetlenia v obci podľa predloženej cenovej 
ponuky. 
 
Ladislav Čička, starosta obce                                         ................................. 
 
K bodu č. 4 uznesenie č. 89/2012  
Obecné zastupiteľstvo v Jablonovom  berie na vedomie Monitorovaciu 
správu plnenie rozpočtu k 30.06.2012 
 
Ladislav Čička, starosta obce                                         .................................. 
 
K bodu č. 5 uznesenie č. 85/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Jablonovom schvaľuje v súlade so Zásadami 
hospodárenia s majetkom obce Jablonové prebytočnosť a následne 
odpredaj pozemku podľa osobitného zreteľa : parc. č. C KN 528/13 o výmere 
22m2 – zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Jablonové pre žiadateľa: Katarína 
Krajčiová, rod. Kačincová bytom Jablonové č. 129  za cenu 1,50 €/m2. 
Kúpnu zmluvu vypracuje právnik obce na náklady žiadateľa. 
Odôvodnenie: 
Podľa zák. č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zák. č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, sa dá použiť ustanovenie § 9, 
ods. 8 písm. e/ - výnimočný postup, nakoľko osobitný zreteľ nekonkretizuje 
a je to v kompetencii obecného zastupiteľstva. 
Žiadateľ sa o pozemok dlhodobo stará, užíva ho, svojou polohou 
a umiestnením je pre obec Jablonové nevyužiteľný. 
Zámer odpredaja bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva  č. 
86/2012 dňa 3.8.2012 a následne zverejnený na úradnej tabuli a webovej 
stránke obce.   Odpredaj bol schválený poslancami obecného zastupiteľstva.   
 
Ladislav Čička, starosta obce                                           .................................               
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