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Z á p i s n i c a 

Napísaná na schôdzi obecného zastupiteľstva v Jablonovom konanej dňa  

29.04.2011 na obecnom úrade v Jablonovom. 
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Zápisnica 

Napísaná na schôdzi Obecného zastupiteľstva v Jablonovom dňa: 29.04.2011 

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 Vincenta Buču 
a Miroslava Tarhaja. 
Počet prítomných poslancov:  7 
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 parc. č. 519/1 
4. Preskúmanie majetkového priznania starostu obce za rok 2010 
5. Úsporné opatrenie – verejné osvetlenie   
6. Havarijný stav kúrenia v škole v Jablonovom – schválenie spoluúčasti 
7. Zmena rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 1/2011 
8. Schválenie kronikára obce 
9. Info: 

           a/ deň matiek – programové zabezpečenie 
           b/ preasfaltovanie vertikálnych prekopov po plynofikácii v obci 
           c/ informácia o pripravovanej monografii obce 
           d/ informácia o dotácii – cezhraničná spolupráca SR/ČR 
           e/ informácia o audite za rok 2010 
     10. Diskusia, pripomienky a dotazy obyvateľov obce 
     11. Návrh na uznesenia 
     12. Záver 
Starosta predložil návrh na zmenu programu  doplniť  bod programu č. 
9. info  
    a/ deň matiek – programové zabezpečenie 
    b/ preasfaltovanie vertikálnych prekopov na uliciach po plynofikácii v obci  
    c/ informácia o pripravovanej monografii obce 
    d/ informácia o dotácii – cezhraničná spolupráca SR/ČR  
    e/ informácia o audite za rok 2010 
    f/ návrh rozšírenia TKR 
    g/ lipový kmeň na cintoríne – rezbárske práce 
    h/ deň detí 
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10. Diskusia, pripomienky a dotazy obyvateľov obce 
11. Návrh na uznesenia 
12. Záver   
Za takto doplnený  program hlasovali poslanci OZ: 
Hlasovanie – za : 7 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 2 
Kontrola uznesení 
Kontrolu plnenia uznesení z predošlej schôdze prečítala J. Randová. 

K bodu č. 3 
Vyjadrenie sa k žiadosti o odkúpenie pozemku parc. č. 519/1 
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 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.  Kúpnu zmluvu vypracuje právnik obce na náklady 
žiadateľa. 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 25/2011  
Hlasovanie- za:  7 poslancov,    proti:  0,  zdržal sa:  0             
 
K bodu č. 4 
Preskúmanie majetkového priznania starostu za rok 2010 
Komisia na prešetrenie majetkového priznania starostu obce v zložení 
Predseda: Ing. Juraj Krajči, členovia: Miroslav Tarhaj, Peter Čička. 
Predseda komisie preštudoval oznámenie. Bez pripomienok členov komisie 
vložil do obálky, zalepil a členovia komisie ju podpísali. Obálka bola uložená do 
trezoru.  
 
K bodu č. 5 
Úsporné opatrenie – verejné osvetlenie 
Starosta obce predložil návrh s finančnou úsporou vypínania verejného 
osvetlenia počas nočných hodín, pričom by svietilo niekoľko svietidiel po obci 
počas celej noci. Oboznámil prítomných s nákladmi na svietenie a s úsporou 
financií v prípade vypínania osvetlenia.   
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie č.26/2011 
Hlasovanie: za 3 poslancov, proti: 4, zdržal sa: 0 
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K bodu č. 6 
Havarijný stav kúrenia v škole  v Jablonovom  - schválenie spoluúčasti 
Starosta informoval prítomných poslancov o havarijnom stave kúrenia v škole 
v Jablonovom. Kúrenie je 35 ročné staré , poškodené, radiátory tečú. 
Je vypracovaný projekt na výmenu kotlov a rozvodov so spoluúčasťou obce 
Jablonové.  
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 27/2011  
Hlasovanie: za 7 poslancov , proti:0, zdržal sa:0 
 
K bodu č. 7 
Zmena rozpočtu rozpočtové opatrenie č. 1/2011 
O úprave programového rozpočtu informovala účtovníčka obce M. Bučová. 
Finančná komisia na schôdzi konanej dňa 16.4.2011navrhla schválenie 
rozpočtového opatrenia č. 1/2011, ktoré je prílohou tejto zápisnice. 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 28/2011   
Hlasovanie: za 7 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 8  
Schválenie kronikára obce  
Za kronikárku obce bola navrhnutá Mgr. Jana Čičková, Jablonové č. 244 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 29/2011  
Hlasovanie: za 7 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 9 a/ 
Deň matiek – programové zabezpečenie 
Starosta obce poinformoval poslancov o pripravovanej akcii „Deň matiek“ , 
ktorá sa uskutoční dňa 8.5.2011o 15,00 hod s občerstvením a tradičným 
darčekom pre ženy -  ružami. V programe vystúpia deti z MŠ , členovia 
mládežníckeho divadelného súboru a spevácka skupina Andreja Tašku Akciu 
zabezpečuje obecný úrad v spolupráci s kultúrnou komisiou.     
K bodu č. 9 b/  
Preasfaltovanie vertikálnych prekopov po plynofikácii v obci  
Starosta oboznámil poslancov so zámerom preasfaltovania vertikálnych 
prekopov po plynofikácii , na úsekoch, ktoré sú veľmi poškodené. Úsek pri V. 
Bučovi bude preasfaltovaný v spolupráci so SEVAKOM. Financovanie prác 
preasfaltovania  prekopov bude hradené z rozpočtu obce.  
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K bodu č. 9c/ 
Informácia o pripravovanej  monografii obce 
Informoval starosta obce v roku 2013 bude vydaná kniha o obci Jablonové. Do 
domácností budú doručené dotazníky na vyplnenie. Informácie z nich budú 
tvoriť jednotlivé kapitoly knihy . 
 
K bodu č. 9d/  
Informácia o dotácii – cezhraničná spolupráca  SR/ČR  
Starosta hovoril o spolupráci s ČR navštívil obec Karlínka za účelom spolupráce. 
Projekty končia v roku 2013. Je pripravovaný projekt na obnovu Javiska. 
  
K bodu č. 9e/   
Informácia o audite za rok 2010 
O vykonanom audite za rok 2010 informovala Mária Bučová.  Auditorka 
vypracovala správu nezávislého auditora. Správa je súčasťou zápisnice. 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 30/2011 
 
K bodu č. 9f/ 
Návrh rozšírenia TKR 
Starosta obce dal návrh na rozšírenie TKR po informácii p. Babica, že je voľná 
kazeta. Poslanci nesúhlasili s rozšírením programov. Ak bude zrušená STV3, 
zastupiteľstvo sa vráti k doplneniu programu na uvedenej voľnej kazete. 
 
K bodu č. 9g/  
Lipový kmeň na cintoríne – rezbárske práce 
Pri vyrezávaní líp na cintoríne bol ponechaný lipový kmeň , ktorý by bol vhodný 
na vyrezanie sochy s biblickým motívom. Na túto prácu bude potrebné vybrať 
rezbára. 
 
K bodu č. 9 h/ 
Deň detí 
4.6.2011 zorganizuje obecný úrad , obecné zastupiteľstvo a kultúrna komisia 
akciu „Deň detí“ – Rozprávkový svet. V prípade zlého počasia budú súťaže a hry 
v KD.  
 
K bodu č. 10    
V diskusii  neboli, pripomienky a dotazy obyvateľov obce  
 
K bodu č. 11 
Návrh na uznesenia prečítala zapisovateľka Jana Randová.  
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K bodu č. 3 uznesenie č. 25/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Jablonovom schvaľuje v súlade so Zásadami 
hospodárenia s majetkom obce Jablonové prebytočnosť a následne odpredaj 
pozemku podľa osobitného zreteľa:  parc. č. 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. 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. 14/2011 
dňa 25.2.2011 a následne zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce 
Jablonové dňa 28.2.2011. 
K bodu č. 5 uznesenie č. 26/2011 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje úsporné opatrenie  - vypnutie verejného 
osvetlenia v obci počas nočných hodín. 
K bodu č. 6 uznesenie č. 27/2011 
Obecné   zastupiteľstvo schvaľuje spoluúčasť na dotácii havarijného stavu 
kúrenia v budove materskej školy Jablonové v sume 2 300 €. 
K bodu č. 7 uznesenie č. 28/2011 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 
1/2011. 
K bodu č. 8 uznesenie č. 29/2011 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Mgr. Janu Čičkovú Jablonové č. 244 za 
kronikárku obce Jablonové od 1.1.2011 
K bodu č. 9 e/ uznesenie č. 30/2011  
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu nezávislého audítora za rok 
2010 
Za takto napísané uznesenie hlasovalo 7 poslancov: 
Hlasovanie – za: 7 poslancov,   proti: 0,   zdržal sa: 0 
Starosta obce:             Ladislav Čička                                    ................................ 
Zástupca starostu:      Vincent Bučo                                     ................................  
Zapisovateľka:             Jana Randová                                     ................................ 
Overovateľ:                  Vincent Bučo                                      ................................ 
                                       Miroslav Tarhaj                                  ................................        
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U Z N E S E N I A 
Zo schôdze Obecného zastupiteľstva  v Jablonovom zo dňa 29.04.2011 
 

K bodu č. 3 uznesenie č. 25/2011  
Obecné zastupiteľstvo v Jablonovom schvaľuje v súlade so Zásadami 
hospodárenia s majetkom obce Jablonové prebytočnosť a následne odpredaj 
pozemku podľa osobitného zreteľa:  parc. č. 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. 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. 14/2011 
dňa 25.2.2011 a následne zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce 
Jablonové dňa 28.2.2011. 

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

 
K bodu č. 5 uznesenie č. 26/2011   
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje úsporné opatrenie – vypnutie verejného 
osvetlenia v obci počas nočných hodín. 
 
Ladislav Čička, starosta obce ................................ 
 
K bodu č. 6 uznesenie č. 27/2011 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  spoluúčasť na dotácii havarijného stavu 
kúrenia v budove materskej školy v Jablonovom v sume 2 300 €. 

 
Ladislav Čička, starosta obce ................................ 
 
K bodu č. 7 uznesenie č. 28/2011   
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  zmenu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 
1/2011. 

 
Ladislav Čička, starosta obce ................................ 
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K bodu č. 8 uznesenie č. 29/2011       
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Mgr. Janu Čičkovú, Jablonové č. 244  za 
kronikárku obce Jablonové od 1.1.2011. 
 
Ladislav Čička, starosta obce ................................ 
 
 K bodu č. 9 e/ uznesenie č. 30/2011 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu nezávislého audítora za rok         
2010 
       
Ladislav Čička, starosta obce                                              ................................     

 
                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


