
Obec Jablonové 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z á p i s n i c a 

napísaná na schôdzi Obecného zastupiteľstva v Jablonovom konanej dňa 

25.2.2011 na obecnom úrade v Jablonovom 
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Zápisnica 
napísaná dňa 25.2.2011 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  Ing. Jozef Hanulík a Ing. Juraj 
Krajči. 

Počet prítomných poslancov : 6, po bode 5 sa dostavil poslanec Vincent Bučo 

Starosta prítomných oboznámil s programom schôdze.  
 
Program:  

1. Otvorenie, určenie zapisovateľky, overovateľov, počet prítomných poslancov 
2. Kontrola uznesení 
3. Žiadosť o odkúpenie pozemku 
4. Návrh na schválenie záverečného účtu za rok 2010 
5. Schválenie dotácii z rozpočtu obce pre zložky TJ, DHZ a Stolnoten. oddiel 
6. Návrh zmeny zásad odmeňovania poslancov a členov komisií OZ 
7. Info: 

a) Modernizácia obecnej internetovej stránky 
b) Návrh na nového kronikára obce 
c) Zmluva o nájme verejného priestranstva 
d) Výrub drevín (cintorín, ihrisko pod Stráňou) 

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

 
Starosta navrhol doplniť bod č. 7 a bod č. 8 nasledovne: 

1. Otvorenie, určenie zapisovateľky, overovateľov, počet prítomných poslancov 
2. Kontrola uznesení 
3. Žiadosť o odkúpenie pozemku 
4. Návrh na schválenie záverečného účtu za rok 2010 
5. Schválenie dotácii z rozpočtu obce pre zložky TJ, DHZ a Stolnoten. oddiel 
6. Návrh zmeny zásad odmeňovania poslancov a členov komisií OZ 
7. Schválenie kritérií na prijatie detí do MŠ v Jablonovom 
8. Schválenie účasti v Združení miest a obcí Slovenska 
9. Info: 

a) Modernizácia obecnej internetovej stránky 
b) Návrh na nového kronikára obce 
c) Zmluva o nájme verejného priestranstva 
d) Výrub drevín (cintorín, ihrisko pod Stráňou) 

10. Diskusia, pripomienky a dotazy obyvateľov obce 
11. Návrh na uznesenia 
12. 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 
Žiadosť o odkúpenie pozemku 
Starosta informoval, že Ivan Krajči s manželkou trvale bytom Jablonové 234 na základe 
žiadosti žiadajú obec o odkúpenie par. č. 519/1 v k.ú. Jablonové. O parcelu sa dlhodobo 
starajú.  
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 14/2011. 
Hlasovanie – za: 6 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 4 
Návrh na schválenie záverečného účtu za rok 2010 
Referentka Mária Bučová oboznámila prítomných o obsahu záverečného účtu, následne 
prečítala odborné stanovisko kontrolórky. Záverečný účet tvorí prílohu č. 1 a stanovisko 
kontrolórky prílohu č. 2 tejto zápisnice. 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 15/2011. 
Hlasovanie – za: 6 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 16/2011. 
Hlasovanie – za: 6 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 17/2011. 
Hlasovanie – za: 6 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 18/2011. 
Hlasovanie – za: 6 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 5 
Schválenie dotácii z rozpočtu obce pre zložky TJ, DHZ a Stolnotenis. oddiel 
Referentka Mária Bučová informovala prítomných o zložkách, ktoré požiadali do 
31.10.2010 o finančnú dotáciu. K vyplateniu je potrebné schváliť výšku sumy 
a podmienky. 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 19/2011. 
Hlasovanie – za:  6 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 20/2011. 
Hlasovanie – za: 6 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 21/2011. 
Hlasovanie – za: 6 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 6 
Návrh zmeny zásad odmeňovania poslancov a členov komisií OZ 
Nakoľko od 1. januára 2011 je povinnosť odvádzať odvody z odmien aj za poslancov OZ 
referentka Mária Bučová navrhla aby vyplácanie odmien bolo polročne. Dodatok č. 1 
k Zásadám odmeňovania poslancov tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice. 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 22/2011. 
Hlasovanie – za:  7 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 7 
Schválenie kritérií na prijatie detí do MŠ v Jablonovom 
Starosta predložil na schválenie kritéria na prijatie detí do MŠ v Jablonovom, ktoré 
tvoria prílohu č. 4 tejto zápisnice. 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 23/2011. 
Hlasovanie – za:  7 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 
K bodu č. 8 
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Schválenie účasti v Združení miest a obcí Slovenska 
Starosta informoval poslancov, že naša obec nie je členom v Združení miest a obcí 
Slovenska a táto organizácia  nemôže obhajovať záujmy a potreby našej obce. 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 24/2011. 
Hlasovanie – za:  7 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 9 
Info 
 Starosta informoval prítomných, že sa momentálne pracuje na modernizácii 

obecnej internetovej stránke, postupne sa bude napĺňať informáciami. Od 1. 
apríla by mala fungovať. 

 Z predchádzajúcej schôdze vyplývalo poslanom predložiť návrh na nového 
kronikára obce. Navrhnutá bola Mgr. Jana Čičková. Túto funkciu bude vykonávať 
v spolupráci s obecným úradom. Po jej súhlasnom stanovisku bude schválená 
obecným zastupiteľstvom. 

 Nakoľko do 1. februára nenastúpila nová nájomníčka na verejné priestranstvo 
„Na Zárečí“, bude pripravená nájomná zmluva s p. Emilom Krajčim. 

 Momentálne prebieha konanie s Obvodným úradom životného prostredia na 
výrub líp na cintoríne a ihriska pod Stráňou. Výrub by sa mal uskutočniť do konca 
marca. 
 

K bodu č. 10 
Diskusia, pripomienky a dotazy obyvateľov obce 
- 
 
K bodu č. 11 
Návrh na uznesenia 
Zapisovateľka prečítala návrh na uznesenia zo dňa 25.2.2011: 
k bodu č. 3 uznesenie č. 14/2011 
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. C KN 519/1 o výmere 273 m² - ostatné 
plochy  v k. ú. Jablonové pre žiadateľa:  Ivan Krajči, bytom Jablonové č. 234 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. 15/2011 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko kontrolórky 
k záverečnému účtu za rok 2010. 
k bodu č. 4 uznesenie č. 16/2011 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet za rok 2010 s celoročným 
hospodárením „bez výhrad“. 
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k bodu č. 4 uznesenie č. 17/2011 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje schodok z bežného a kapitálového rozpočtu v sume 
521,38 € pokryť prebytkom celkového rozpočtu vrátane finančných operácii. 
k bodu č. 4 uznesenie č. 18/2011 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zostatok z prebytku celkového rozpočtu v sume 
3 329,97 € rozdeliť do peňažných fondov: 

a) tvorba peňažného fondu – bytovka sumu 2 193,95 € 
b) tvorba peňažného fondu – ČSOB – športový areál sumu 570,69 € 
c) tvorba peňažného fondu – viacúčelové ihrisko sumu 565,33 € 

k bodu č. 5 uznesenie č. 19/2011 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Telovýchovnej jednote Jablonové finančnú dotáciu na 
rok 2011 vo výške 1 000 € za podmienok: čerpanie sumy do výšky 80% do 30.6., 
zvyšných 20% dotácie bude možné čerpať v 4.Q., avšak v závislosti na vývoji 
podielových daní. 
k bodu č. 5 uznesenie č. 20/201 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dobrovoľnému hasičskému zboru Jablonové finančnú 
dotáciu na rok 2011 vo výške 1 328 € za podmienok: čerpanie sumy do výšky 80% do 
30.6., zvyšných 20% dotácie bude možné čerpať v 4.Q., avšak v závislosti na vývoji 
podielových daní. 
k bodu č. 5 uznesenie č. 21/2011 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Stolnotenisovému oddielu Jablonové finančnú dotáciu 
na rok 2011 vo výške 332 € za podmienok: čerpanie sumy do výšky 80% do 30.6., 
zvyšných 20% dotácie bude možné čerpať v 4.Q., avšak v závislosti na vývoji 
podielových daní. 
k bodu č. 6 uznesenie č. 22/2011 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dodatok č.1 k Zásadám odmeňovania poslancov 
a členov komisií OZ. 
k bodu č. 7 uznesenie č. 23/2011 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kritéria na prijatie detí do MŠ v Jablonovom. 
k bodu č. 8 uznesenie č. 24/2011 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje členstvo obce Jablonové v Združení miest a obcí 
Slovenska. 
 
Za takto napísané uznesenia hlasovalo 7 poslancov: 
Hlasovanie – za: 7 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
Záver 
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a schôdzu ukončil. 
Budúca schôdza je plánovaná dňa 29.4.2011 o 19.30 hod. 
 
 
Starosta obce: Ladislav Čička ........................................ 

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

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

Overovateľ: Ing. Juraj Krajči ........................................ 

 Ing. Jozef Hanulík ........................................ 
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Uznesenia 
zo schôdze Obecného zastupiteľstva v Jablonovom zo dňa 25.2.2011 

 
k bodu č. 3 uznesenie č. 14/2011 
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. C KN 519/1 o výmere 273 m² - ostatné 
plochy  v k. ú. Jablonové pre žiadateľa:  Ivan Krajči, bytom Jablonové č. 234 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. 15/2011 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko kontrolórky 
k záverečnému účtu za rok 2010. 
 
starosta obce: Ladislav Čička ........................................ 
 
k bodu č. 4 uznesenie č. 16/2011 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet za rok 2010 s celoročným 
hospodárením „bez výhrad“. 
 
starosta obce: Ladislav Čička ........................................ 
 
k bodu č. 4 uznesenie č. 17/2011 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje schodok z bežného a kapitálového rozpočtu v sume 
521,38 € pokryť prebytkom celkového rozpočtu vrátane finančných operácii. 
 
starosta obce: Ladislav Čička ........................................ 
 
k bodu č. 4 uznesenie č. 18/2011 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zostatok z prebytku celkového rozpočtu v sume 
3 329,97 € rozdeliť do peňažných fondov: 

d) tvorba peňažného fondu – bytovka sumu 2 193,95 € 
e) tvorba peňažného fondu – ČSOB – športový areál sumu 570,69 € 
f) tvorba peňažného fondu – viacúčelové ihrisko sumu 565,33 € 

 
starosta obce: Ladislav Čička ........................................ 
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k bodu č. 5 uznesenie č. 19/2011 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Telovýchovnej jednote Jablonové finančnú dotáciu na 
rok 2011 vo výške 1 000 € za podmienok: čerpanie sumy do výšky 80% do 30.6., 
zvyšných 20% dotácie bude možné čerpať v 4.Q., avšak v závislosti na vývoji 
podielových daní. 
 
starosta obce: Ladislav Čička ........................................ 
 
k bodu č. 5 uznesenie č. 20/201 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dobrovoľnému hasičskému zboru Jablonové finančnú 
dotáciu na rok 2011 vo výške 1 328 € za podmienok: čerpanie sumy do výšky 80% do 
30.6., zvyšných 20% dotácie bude možné čerpať v 4.Q., avšak v závislosti na vývoji 
podielových daní. 
 
starosta obce:  Ladislav Čička ........................................ 
 
k bodu č. 5 uznesenie č. 21/2011 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Stolnotenisovému oddielu Jablonové finančnú dotáciu 
na rok 2011 vo výške 332 € za podmienok: čerpanie sumy do výšky 80% do 30.6., 
zvyšných 20% dotácie bude možné čerpať v 4.Q., avšak v závislosti na vývoji 
podielových daní. 
 
starosta obce: Ladislav Čička ........................................ 
 
k bodu č. 6 uznesenie č. 22/2011 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dodatok č.1 k Zásadám odmeňovania poslancov 
a členov komisií OZ. 
 
starosta obce: Ladislav Čička ........................................ 
 
k bodu č. 7 uznesenie č. 23/2011 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kritéria na prijatie detí do MŠ v Jablonovom. 
 
starosta obce: Ladislav Čička ........................................ 
 
k bodu č. 8 uznesenie č. 24/2011 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje členstvo obce Jablonové v Združení miest a obcí 
Slovenska. 
 
starosta obce: Ladislav Čička ........................................ 
 
 
Za takto napísané uznesenia hlasovalo 7 poslancov: za: 7 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 


