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Z á p i s n i c a 

Napísaná na schôdzi obecného zastupiteľstva v Jablonovom konanej dňa  

1.10.2010 v Požiarnej zbrojnici v Jablonovom. 
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Zápisnica 

Napísaná na schôdzi Obecného zastupiteľstva v Jablonovom dňa: 1.10.2010 

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 Emíliu Čičkovú. 

Počet prítomných poslancov: 7 

S programom schôdze oboznámil prítomných starosta obce. 

PROGRAM: 

1. Otvorenie, určenie zapisovateľky, overovateľov, počet prítomných 

poslancov 

2. Kontrola uznesení 

3. Posedenie s dôchodcami 

4. Čerpanie peňažného fondu ČSOB 

5. Rozpočtové opatrenie č. 3/2010 

6. INFO:    

a/zúčtovanie fin. prostriedkov budovanie elektrickej prípojky na ihrisku  

           b/ príprava VZN a rozpočtu na rok 2011 

           c/ výzva – povolenie výrubu ihličnanov 

       7.Diskusia, pripomienky a dotazy obyvateľov obce 

       8. Návrh na uznesenia 

       9. Záver 

Za takto navrhnutý 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 M. Bučová. 
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K bodu č. 3 
Posedenie s dôchodcami 
Starosta obce Ladislav Čička oboznámil prítomných s prípravou akcie Posedenie 

s dôchodcami v našej obci dňa 17.10.2010. Program  bude tvoriť vystúpenie 

Terchovskej muziky a vystúpenie mládeže z našej obce /Peter Ďurajka, Adam 

Koštek, Natália Krajčiová/.  Pozvaným dôchodcom bude podávané tradičné 

občerstvenie a darčeky.  

Poslanci súhlasili s takto pripravovaným posedením s dôchodcami. 

K bodu č. 4 
Čerpanie peňažného fondu ČSOB 
O čerpaní peňažného fondu ČSOB informovala  M. Bučová. 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 303/2010 

Hlasovanie: za: 7 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 

K bodu č. 5 
Rozpočtové opatrenie č. 3/2010 
S uvedeným oboznámila prítomných účtovníčka Obecného úradu M. Bučová. 

Rozpočtové opatrenie č. 3/2010 je prílohou č. 1 tejto zápisnice. 

K tomuto bodu prijalo Obecné zastupiteľstvo uznesenie č. 304/2010 

Hlasovanie: - za 7 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 

K bodu č. 6 a/ 
INFO 
Informovala M. Bučová o zaúčtovaní finančných prostriedkov budovania 

elektrickej prípojky na ihrisku pod Stráňou. 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 305/2010 

Hlasovanie: za: 7 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0  

K bodu č. 6 b/ 
Príprava  VZN a rozpočtu na rok 2011 
Pri tvorbe rozpočtu a VZN na rok 2011 bude potrebné stretnutie všetkých 

zainteresovaných t.j. všetkých poslancov, starostu i pracovníčiek obecného 

úradu. 
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K bodu č. 6 c/ 
Výzva – povolenie  výrubu ihličnanov 
Od 12.10.2010 bude realizovaný  výrub ihličnanov pri MŠ. Tieto práce prevedie 

Jozef Butko, Jablonové č. 180.  

K bodu č. 7 
Diskusia, pripomienky a dotazy obyvateľov obce 

- 29.1.2011 chce výbor rodičov MŠ usporiadať ples MŠ. P. Anastázia 

Galová oslovila zástupcov DHZ a TJ a živnostníkov v obci aby v tom čase 

neorganizovali zábavu oni. Zároveň požiadala OcÚ o príspevok do 

tomboly a zarezervovanie sály v KD.  

- Poslanec P. Galo  navrhol uložiť kontajnery pred PZ tak, aby sa vybral 

jeden dielec z plota a zabetónovať plochu pod kontajnery. 

- Výstava ovocia a zeleniny sa bude konať v KD Jablonové dňa 2.10.2010 

Poslanci OZ a pracovníci OcÚ  budú mať dozor na výstave.  

- Cestné stavby objednajú MEGA voz na zametanie hlavnej cesty, zametať 

budú podľa miery znečistenia, v platnosti zostáva aj kropenie hlavnej 

cesty. 

- Poslanec V. Bučo dal návrh na zatvorenie Multifunkčného ihriska počas 

pohrebov z dôvodu rušenia obradu na cintoríne.  Poslanci s uvedeným 

návrhom súhlasili.  

K bodu č. 8 
Návrh na uznesenia  
Zapisovateľka prečítala návrh na uznesenia zo schôdze konanej dňa 1.10.2010 

K bodu č. 4 uznesenie č. 303/2010 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje čerpanie peňažného fondu ČSOB v sume 

981,74  €  na opravu prístupovej cesty z dôvodu zmeny projektu. 

 

K bodu č. 5 uznesenie č. 304/2010 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu  - rozpočtové opatrenie  č. 

3/2010. 

 

K bodu č. 6 a uznesenie č. 305/2010  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zúčtovanie finančných prostriedkov 

budovania elektrickej prípojky na ihrisku pod Stráňou. 
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Za takto napísané uznesenia hlasovalo 7 poslancov 
Hlasovanie -  za: 7 poslancov,  proti: 0, zdržal sa: 0 
 
K bodu č.9 

      Záver  
Starosta Ladislav Čička poďakoval prítomným za účasť a ukončil schôdzu. 

Nasledujúca schôdza je dňa 12.11.2010 o 19,30 v Požiarnej zbrojnici. 

 

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

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

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

Overovatelia:              Vincent Bučo             ................................. 

                                      Emília Čičková           .................................. 
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U Z N E S E N I A 

Zo schôdze Obecného zastupiteľstva  v Jablonovom zo dňa 1.10.2010 

K bodu č. 4 uznesenie č. 303/2010  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje čerpanie peňažného fondu ČSOB v sume 

981,74 € na opravu prístupovej cesty z dôvodu zmeny projektu 

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

 

K bodu č. 5 uznesenie č. 304/2010 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 

3/2010. 

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

 

K bodu č. 6a uznesenie č. 305/2010   

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zúčtovanie finančných prostriedkov 

budovania elektrickej prípojky na ihrisku pod Stráňou. 

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

 

 

 

Za takto napísané uznesenie hlasovalo 7 poslancov: 
Hlasovanie – za: 7 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 

 

 

 


