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Z á p i s n i c a 

napísaná na schôdzi Obecného zastupiteľstva v Jablonovom konanej dňa 

24.6.2011 na obecnom úrade v Jablonovom 
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Zápisnica 
napísaná dňa 24.6.2011 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 : 6 

Starosta prítomných oboznámil s programom schôdze.  
 
Program:  

1. Otvorenie, určenie zapisovateľky, overovateľov, počet prítomných poslancov 
2. Kontrola uznesení 
3. Vyjadrenie k žiadosti p. J. Hanulíka 
4. Žiadosť o odkúpenie pozemku – P.Hanulík 
5. Schválenie platu starostu 
6. Schválenie dodatku č. 2 k zásadám odmeňovania poslancov 
7. Info: 

a) zameranie miestnych komunikácii – priebeh 
b) preasfaltovanie vertikálnych prekopov po plynofikácii v obci 

8. Diskusia, pripomienky a dotazy obyvateľov obce 
9. Návrh na uznesenia 
10. Záver 

 
Starosta navrhol doplniť bod č. 7 c, d, nasledovne: 

1. Otvorenie, určenie zapisovateľky, overovateľov, počet prítomných poslancov 
2. Kontrola uznesení 
3. Vyjadrenie k žiadosti p. J. Hanulíka 
4. Žiadosť o odkúpenie pozemku – P.Hanulík 
5. Schválenie platu starostu 
6. Schválenie dodatku č. 2 k zásadám odmeňovania poslancov 
7. Info: 

a) zameranie miestnych komunikácii – priebeh 
b) preasfaltovanie vertikálnych prekopov po plynofikácii v obci 
c) deň v prírode 
d) rozpočtové opatrenie č.   2/2011 

8. Diskusia, pripomienky a dotazy obyvateľov obce 
9. Návrh na uznesenia 
10. Záver 

Za takto navrhnutý program hlasovali poslanci OZ: 
Hlasovanie – za: 6 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 
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K bodu č. 3 
Vyjadrenie k žiadosti p. J. Hanulíka 
Starosta informoval poslancov, že dňa 17.5. bola prijatá žiadosť od p. Juraja Hanulíka. 
Jedná sa o vyjadrenie k povoleniu výstavby objektu pekárenskej a cukrárenskej výrobne 
na pozemku par. č. 549/15, kat. územie Jablonové, avšak je mimo zastavaného územia 
obce. Je potrebný súhlas  od obecného zastupiteľstva. Žiadosť tvorí prílohu č. 1 tejto 
zápisnice. 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 31/2011. 
Hlasovanie – za: 6 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 4 
Žiadosť o odkúpenie pozemku – P.Hanulíka 
Starosta informoval poslancov, že dňa 15.6. bola prijatá žiadosť od p. Petra Hanulíka 
o odpredaj obecného pozemku. Jedná sa o par. č. 60, kat. územie Jablonové o výmere 
124m².  Žiadosť tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice. 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 32/2011. 
Hlasovanie – za: 6 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 5 
Schválenie platu starostu 
Starosta oboznámil poslancov, že od 1.júna nadobudla účinnosť novela zákona č. 
253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 
miest, s tým súvisí znížený koeficient na prepočet platu starostu obce. Zástupca starostu 
prečítal návrh na vyrovnanie platu starostu obce. Návrh tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice. 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 33/2011. 
Hlasovanie – za:  6 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 6 
Schválenie dodatku č. 2 k zásadám odmeňovania poslancov 
Pracovníčka Mária Bučová navrhla poslancom aby vyplácanie ich odmien prebiehalo 
jeden krát  ročne. Dodatok tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice. 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 34/2011. 
Hlasovanie – za:  6 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 7 
Info 
 Starosta informoval poslancov, že v obci  prebieha zameriavanie miestnych 

komunikácii a príprava k tvorbe geometrických plánov. 
 Starosta informoval poslancov, že v obci prebieha preasfaltovanie vertikálnych 

prekopov na miestnych komunikáciach. Podľa zmluvy o dielo je termín 
dokončenia prác plánovaný v mesiaci august 2011. 

 Predseda kultúrnej komisie Ján Galo oboznámil poslancov, že v pláne akcií na 
mesiac júl je plánovaný Deň v prírode. Poslanci sa rozhodli, že táto akcia sa 
nebude konať. 

 Účtovníčka Mária Bučová informovala poslancov, že starosta v zmysle zásad 
hospodárenia s finančnými prostriedkami schválil rozpočtové opatrenie č. 
2/2011 a to vo výške 1000 €, ktoré tvorí prílohu č. 5 tejto zápisnice. 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 35/2011. 
Hlasovanie – za:  6 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 
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K bodu č. 8 
Diskusia, pripomienky a dotazy obyvateľov obce 
- 
 
K bodu č. 9 
Návrh na uznesenia 
Zapisovateľka prečítala návrh na uznesenia zo dňa 24.6.2011: 
k bodu č. 3 uznesenie č. 31/2011 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje povolenie k výstavbe objektu pekárenskej 
a cukrárenskej výrobne na pozemku par. č. 549/15, kat. územie Jablonové, ktorý sa 
nachádza v extraviláne obce. 
k bodu č. 4 uznesenie č. 32/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Jablonovom schvaľuje v súlade so Zásadami hospodárenia 
s majetkom obce Jablonové prebytočnosť majetku a následne zámer  odpredaja 
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.  
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. 
k bodu č. 4 uznesenie č. 33/2011 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plat starostu obce Jablonové Ladislava Čičku vo výške 
1452 € vrátane dorovnania o 14,5 % so splatnosťou od 1.6.2011. 
k bodu č. 4 uznesenie č. 34/2011 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dodatok č. 2 k zásadám odmeňovania poslancov. 
k bodu č. 4 uznesenie č. 35/2011 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 2/2011, ktoré schválil 
starosta obce v zmysle zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami. 
 
Za takto napísané uznesenia hlasovalo 6 poslancov: 
Hlasovanie – za: 6 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
Záver 
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a schôdzu ukončil. 
Budúca schôdza je plánovaná dňa 2.9.2011 o 19.30 hod. 
 
 
Starosta obce: Ladislav Čička ........................................ 

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

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

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

 Peter Čička ........................................ 

 



Obec Jablonové 
 

 
 

 

Uznesenia 
zo schôdze Obecného zastupiteľstva v Jablonovom zo dňa 24.6.2011 

 
k bodu č. 3 uznesenie č. 31/2011 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje povolenie k výstavbe objektu pekárenskej 
a cukrárenskej výrobne na pozemku par. č. 549/15, kat. územie Jablonové, ktorý sa 
nachádza v extraviláne obce. 
 
starosta obce: Ladislav Čička ........................................ 
 
k bodu č. 4 uznesenie č. 32/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Jablonovom schvaľuje v súlade so Zásadami hospodárenia 
s majetkom obce Jablonové prebytočnosť majetku a následne zámer  odpredaja 
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.  
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. 
 
starosta obce: Ladislav Čička ........................................ 
 
k bodu č. 4 uznesenie č. 33/2011 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plat starostu obce Jablonové Ladislava Čičku vo výške 
1452 € vrátane dorovnania o 14,5 % so splatnosťou od 1.6.2011. 
 
starosta obce: Ladislav Čička ........................................ 
 
k bodu č. 4 uznesenie č. 34/2011 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dodatok č. 2 k zásadám odmeňovania poslancov. 
 
starosta obce: Ladislav Čička ........................................ 
 
k bodu č. 4 uznesenie č. 35/2011 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 2/2011, ktoré schválil 
starosta obce v zmysle zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami. 
 
 
starosta obce: Ladislav Čička ........................................ 
 
Za takto napísané uznesenia hlasovalo 6 poslancov: za: 6 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 


