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Z á p i s n i c a 

Napísaná na schôdzi obecného zastupiteľstva v Jablonovom konanej dňa  

02.09.2011 na obecnom úrade v Jablonovom. 
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Zápisnica 

Napísaná na schôdzi Obecného zastupiteľstva v Jablonovom dňa: 02.09.2011 

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 Juraja Krajčiho 

a Jána Galu 

Počet prítomných poslancov:  4 

S programom schôdze oboznámil prítomných starosta obce. 

PROGRAM: 

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

2.Kontrola uznesení 

3.Vyjadrenie sa k žiadosti o odkúpenie pozemku – P. Hanulík 

4.Monitorovacia správa – polročné hodnotenie rozpočtu 

5.Príprava VZN o používaní alkoholu a návykových látok na verejných      

priestranstvách  obce    

6. Ponuka Mestskej polície Bytča – poskytnutie služieb 

       7.Info: 

           a/ požiadavky Stolnotenisového oddielu na zlepšenie kvality osvetlenia 

v telocvični Jablonové 

          b/ rozšírenie stanovíšť na separovaný zber 

           c/oprava preliezačky na školskom dvore 

          d/príprava projektu cez dotáciu Obnova dediny, nadácia SPP  

          e/ rozpočtové opatrenie č. 3/2011 

     8. Diskusia, pripomienky a dotazy obyvateľov obce 

     9. Návrh na uznesenia 

      10. Záver 

Starosta predložil návrh na zmenu programu  doplniť  bod programu č. 

7. info  
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    a/ požiadavky Stolnotenisového oddielu na zlepšenie kvality osvetlenia 

v telocvični Jablonové 

    b/ rozšírenie stanovíšť na separovaný zber 

    c/ oprava preliezačky na školskom dvore 

    d/príprava projektu cez dotáciu Obnova dediny , nadácia SPP 

    e/ rozpočtové opatrenie č. 3/2011 

    f/ žiadosť o odkúpenie pozemku Čička Pavol 

    8. Diskusia, pripomienky a dotazy obyvateľov obce 

9. Návrh na uznesenia 

10. Záver   

Za takto doplnený  program hlasovali poslanci OZ: 
Hlasovanie – za : 4 poslanci, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 2 
Kontrola uznesení 
Kontrolu plnenia uznesení z predošlej schôdze prečítala J. Randová. 

Príchod poslankyne Beáty Čičkovej. Počet prítomných poslancov: 5 

K bodu č. 3 
Vyjadrenie sa k žiadosti o odkúpenie pozemku parc. č. 519/1 
Poslanci OZ súhlasili s predajom predmetného pozemku p. Petrovi Hanulíkovi, 
Jablonové č. 153 . Príloha č. 1 – Vyjadrenie stavebnej komisie.   
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 36/2011  
Hlasovanie- za:  5 poslanci,    proti:  0,  zdržal sa:  0            
 
K bodu č. 4 
Monitorovacia správa – polročné hodnotenie  rozpočtu 
Materiály mali poslanci k nahliadnutiu v predstihu. Na otázky a pripomienky 
poslancov odpovedala  účtovníčka  M. Bučová a starosta obce. 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 37/2011 
Hlasovanie – za: 5 poslancov,      proti: 0,      zdržal sa: 0 
       
K bodu č. 5 
Príprava VZN o používaní alkoholu a návykových látok na verejných 
priestranstvách obce 
Starosta informoval poslancov o návrhu  nového VZN, ku ktorému sa môžu 
poslanci zaujať stanovisko do budúcej schôdze OZ. 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie č.38/2011 
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K bodu č. 6 
Ponuka Mestskej polície Bytča – poskytnutie služieb 
Starosta informoval prítomných poslancov o ponúkaných službách zo strany 

Mestskej polície Bytča. Je možnosť objednať si služby polície s možnosťou 

dohody dátumu a času výjazdu, ktorý bude platiť obecný úrad. Poslanci 

s uvedeným súhlasili s podmienkou, že výjazd by sa uskutočnil len na základe 

privolania polície starostom 

Príloha č. 2 : Ponuka Mestskej polície       

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 39/2011  

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

 

K bodu č. 7a/ 

Požiadavky Stolnotenisového oddielu na zlepšenie kvality osvetlenia 

v telocvični Jablonové 

Starosta Ladislav Čička informoval poslancov o požiadavke zlepšenia kvality 

osvetlenia v telocvični MŠ Jablonové. Situáciu zmapuje a stanovisko k riešeniu 

poskytne  zástupca starostu V. Bučo v horizonte dvoch týždňov.   

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 40/2011   

 

K bodu č. 7b/  

Rozšírenie stanovíšť na separovaný zber  

Prítomných poslancov starosta informoval o doplnení  nových nádob na 

separovaný zber /sklo, plasty/, ktoré sú umiestnené na Okrajku a pri kontajnery 

na Fľakoch.  

 

K bodu č. 7 c/ 

Oprava preliezačky na školskom dvore 

Preliezačka na školskom dvore je vo veľmi zlom stave. Hrozí poranenie detí, 

z toho dôvodu rozhodol  starosta preliezačku opraviť. V krátkej dobe bude 

dokúpená nová šmýkačka. 

    

K bodu č. 7 d/  

Príprava projektu cez dotáciu Obnova dediny , nadácia SPP  
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Starosta oboznámil poslancov so zámerom vypracovania projektov. Prvá 

dotácia by sa mohla použiť na zeleň, zakúpenie preliezačiek a hojdačiek do 

škôlky. Druhý projekt obnova tradícií a divadelníctva v obci.  

 

K bodu č. 7 e/ 

Rozpočtové opatrenie č. 3/2011 

O danom opatrení informovala  účtovníčka obce M. Bučová. 

Kópia tvorí prílohu č. 3 zápisnice 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 41/2011 

 

K bodu č. 7 f/ 

Žiadosť o odkúpenie pozemku Čička Pavol 

Starosta informoval  prítomných poslancov, že dňa 30.8.2011 bola na obecný 

úrad doručená žiadosť p. Pavla Čičku Jablonové č. 258 o odkúpenie pozemku na 

parc. č. 148/160 v k.ú. Jablonové o výmere 37 m2 . Žiadosť tvorí prílohu č. 4 

tejto zápisnice. 

 

K bodu č. 8    

Do diskusie sa prihlásil starosta obce a informoval prítomných že : 

- výstava zeleniny a ovocia sa uskutoční 7 – 9.októbra 2011. Na výstave budú 

mať poslanci dozor. 

- posedenie s dôchodcami sa uskutoční dňa 23.10.2011 

- do diskusie sa prihlásila p. Anna Krajčiová, Jablonové č. 235  s návrhom 

pálenia buriny v nočných hodinách, s čím poslanci rezolútne nesúhlasili, 

s odvolaním sa na zákon o spaľovaní a VZN obce o nakladaní s odpadmi.  

 

K bodu č. 9 

Návrh na uznesenia zo schôdze OZ konanej dňa 2.9.2011 prečítala 

zapisovateľka Jana Randová,  

K bodu č. 3 uznesenie č. 36/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Jablonovom schvaľuje v súlade so Zásadami 

hospodárenia s majetkom obce Jablonové prebytočnosť a následne odpredaj 

pozemku podľa osobitného zreteľa:  parc. č. E KN 60 o výmere 124 m² - záhrady  

v k. ú. Jablonové pre žiadateľa:  Peter Hanulík, bytom Jablonové č. 153 za cenu 

1,50 EUR/m². Kúpnu zmluvu vypracuje právnik obce na náklady žiadateľa. 
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Odôvodnenie: 

Podľa zákona č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 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. 32/2011 

dňa 24.6.2011 a následne zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce 

Jablonové dňa 27.6.2011. 

K bodu č. 4 uznesenie č. 37/2011 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Monitorovaciu správu – polročné hodnotenie 

rozpočtu. 

K bodu č. 5 uznesenie č. 38/2011 

Obecné   zastupiteľstvo berie na vedomie prípravu VZN o používaní alkoholu 

a návykových látok na verejných priestranstvách  obce a odporúča ho zaradiť 

medzi navrhované VZN na rok 2012. 

K bodu č. 6 uznesenie č. 39/2011 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje ponuku Mestskej polície Bytča – poskytnutie 

služieb 

K bodu č. 7 a/ uznesenie č. 40/2011  

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s požiadavkou stolnotenisového oddielu 

Na zlepšenie kvality osvetlenia kvality v telocvični Jablonové 

K bodu č. 7e/ uznesenie č. 41/2011  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 3/2011, ktoré 

schválil starosta obce v zmysle zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami 

K bodu č. 7 f/ uznesenie č. 42/2011 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Pavla Čičku Jablonové č. 258 

o odkúpenie pozemku na parc. č. 148/160 v k.ú. Jablonové o výmere 37 m2 

a do budúcej schôdze predloží stanovisko 

Za takto napísané uznesenie hlasovalo 5 poslancov :Hlasovanie – za: 5 

poslancov,   proti: 0,   zdržal sa: 0 
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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 02.09.2011 
 

K bodu č. 3 uznesenie č. 36/2011  
Obecné zastupiteľstvo v Jablonovom schvaľuje v súlade so Zásadami 

hospodárenia s majetkom obce Jablonové prebytočnosť a následne odpredaj 

pozemku podľa osobitného zreteľa:  parc. č. E KN 60 o výmere 124 m² - záhrady  

v k. ú. Jablonové pre žiadateľa:  Peter Hanulík, bytom Jablonové č. 153 za cenu 

1,50 EUR/m². Kúpnu zmluvu vypracuje právnik obce na náklady žiadateľa. 

Odôvodnenie: 

Podľa zákona č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 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. 32/2011 

dňa 24.6.2011 a následne zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce 

Jablonové dňa 27.6.2011. 

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

 
K bodu č. 4 uznesenie č. 37/2011   
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Monitorovaciu správu – polročné hodnotenie 
rozpočtu. 
 
Ladislav Čička, starosta obce ................................ 
 
K bodu č. 5 uznesenie č. 38/2011 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie prípravu  VZN o používaní alkoholu 
a návykových látok na verejných priestranstvách obce a odporúča ho zaradiť 
medzi navrhované VZN na rok 2012. 
 
Ladislav Čička, starosta obce ................................ 
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K bodu č. 6 uznesenie č. 39/2011   
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  ponuku Mestskej polície Bytča – poskytnutie 
služieb. 

 
Ladislav Čička, starosta obce ................................ 
 
K bodu č. 7 a/ uznesenie č. 40/2011       
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s požiadavkou  stolnotenisového oddielu 
Na zlepšenie kvality osvetlenia v telocvični Jablonové 
 
Ladislav Čička, starosta obce ................................ 
 
 K bodu č. 7 e/ uznesenie č. 41/2011 
 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 3/2011, ktoré 
schválil starosta obce v zmysle zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami       
 
Ladislav Čička, starosta obce                                              ................................     
 

K bodu č. 7 f/ uznesenie č. 42/2011 

Obecné  zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Pavla Čičku Jablonové č. 258 

o odkúpenie pozemku na parc. č. 148/160 v k.ú. Jablonové o výmere 37 m2 

a do budúcej schôdze predloží stanovisko                                           

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


