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Z á p i s n i c a 

napísaná na 1. schôdzi Obecného zastupiteľstva v Jablonovom konanej dňa 

10.12.2010 v sále kultúrneho domu v Jablonovom 
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Zápisnica 
napísaná dňa 10.12.2010 na 1. schôdzi Obecného zastupiteľstva v Jablonovom 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

K bodu č. 1 
Štátna hymna 
Slávnostné 1. zasadanie obecného zastupiteľstva sa začalo štátnou hymnou. 

K bodu č. 2 
Otvorenie zasadnutia 
Schôdzu otvoril a prítomných privítal starosta obce Ladislav Čička.   

K bodu č. 3 
Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce 
Predseda miestnej volebnej komisie František Baláž oboznámil prítomných o výsledku 
volieb. 
 
K bodu č. 4 
Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie insígnií 
Novozvolený starosta zložil zákonom predpísaný sľub a potvrdil ho podpisom. Sľub 
tvorí prílohu tejto zápisnice. 

K bodu č. 5 
Zloženie sľubu poslancov 
Novozvolení poslanci zložili zákonom predpísaný sľub a potvrdili ho podpisom. Sľub 
tvorí prílohu tejto zápisnice. 

K bodu č. 6 
Vystúpenie novozvoleného starostu 
Novozvolený starosta predniesol príhovor, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 
 
K bodu č. 7 
Schválenie programu zastupiteľstva 
Starosta prítomných oboznámil s programom schôdze.  Program je prílohou tejto 
zápisnice. 
Za navrhnutý program hlasovali poslanci OZ: 
Hlasovanie – za: 7 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 

K bodu č. 8 
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice 
Za zapisovateľku zápisnice bola určená Mária Bučová, za overovateľov  Vincent Bučo 
a Peter Čička 

K bodu č. 9 
Voľba mandátovej komisie a návrhovej komisie 
Starosta navrhol návrhovú komisiu v zložení: Ing. Jozef Hanulík, Ing. Juraj Krajči, 
Miroslav Tarhaj. 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 1/2010. 
Hlasovanie – za: 7 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 
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K bodu č. 10 
Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov a členov 
Starosta navrhol aby sa zriadili komisie: stavebno-cestná, finančná, komisia pre rozvoj 
vzdelávania, kultúry a športu, komisia pre vybavovanie sťažností a komisia na 
prešetrenie majetkového priznania starostu. 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 1/2010. 
Hlasovanie – za: 7 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 
Starosta navrhol aby predsedovia komisií boli poslanci OZ a členovia i z radov občanov 
v tomto znení: 
V stavebno – cestnej komisii: predseda Vincent Bučo a členovia: Miroslav Tarhaj, Daniel 
Baláž, Peter Galo. 
Vo finančnej komisii: predseda Ing. Jozef Hanulík a členovia: Peter Čička, Beata Čičková. 
V komisii pre rozvoj vzdelávania, kultúry a športu: predseda Ján Galo a členovia Andrea 
Ondrušková, Jozef Butko 
V komisii pre vybavovanie sťažnosti: predseda  Beata Čičková a členovia Ing. Juraj Krajči, 
Anna Bučová 
V komisii na prešetrovanie majetkového priznania starostu: predseda  Ing. Juraj Krajči 
a členovia Miroslav Tarhaj, Peter Čička 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 1/2010. 
Hlasovanie – za: 7 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 11 
Schválenie platu starostu obce 
Poslanec Ing. Jozef Hanulík prečítal návrh na schválenie platu starostu. Návrh je prílohou 
tejto zápisnice. 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 1/2010. 
Hlasovanie – za:  7 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 12 
Schválenie zásad odmeňovania poslancov a členov komisií 
Starosta predložil návrh na odmeňovanie poslancov a členov komisií – neposlancov. 
Zásady tvoria prílohou tejto zápisnice. 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 1/2010. 
Hlasovanie – za:  7 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
K bodu č.13 
Návrh na uznesenia 
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 1/2010, ktorý je prílohou tejto 
zápisnice.  
Za takto napísané uznesenie 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. 
Nasledujúca schôdza bude 17.12.2010 o 19.00 hod. v požiarnej zbrojnici. 
 
Starosta obce: Ladislav Čička ..................... zapisovateľka: Mária Bučová ....................... 

 

Overovateľ:      Vincent Bučo .....................  Peter Čička ....................... 
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NÁVRH NA UZNESENIE Č. 1/2010 

z prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 10.12.2010 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jablonovom 

 

A. b e r i e  n a  v e d o m i e 
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 

2. vystúpenie novozvoleného starostu 

 

B. k o n š t a t u j e,  ž e 
1. novozvolený starosta obce Ladislav Čička zložil zákonom predpísaný sľub 

starostu obce 

2. zvolení poslanci zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného 

zastupiteľstva: Vincent Bučo, Peter Čička, Beata Čičková, Ján Galo, Ing. Jozef 

Hanulík, Ing. Juraj Krajči, Miroslav Tarhaj 

 

C. z r i a ď u j e 
1. komisie, a to: stavebno-cestná komisia, finančná komisia, komisia pre rozvoj 

vzdelávania, kultúry a športu, komisia pre vybavovanie sťažností, komisia na 

prešetrenie majetkového priznania starostu 

 

D. v o l í 
1. predsedu stavebno-cestnej komisie Vincenta Buču a členov Miroslava 

Tarhaja, Daniela Baláža, Petra Galu 

2. predsedu finančnej komisie Ing. Jozefa Hanulíka a členov Petra Čičku, Beatu 

Čičkovú 

3. predsedu komisie pre rozvoj vzdelávania, kultúry a športu Jána Galu a členov 

Andreu Ondruškovú, Jozefa Butku 

4. predsedu komisie pre vybavovanie sťažností Beatu Čičkovú a členov Ing. 

Juraja Krajčiho, Annu Bučovú 

5. predsedu komisie na prešetrenie majetkového priznania starostu Ing. Juraja 

Krajčiho a členov Miroslava Tarhaja, Petra Čičku 

 

E. s c h v a ľ u j e 
1. minimálny plat starostu bez navýšenia a odmien 

2. zásady odmeňovania poslancov a členov komisií 

 

 

 

V Jablonovom dňa 10.12.2010 

 Ladislav Čička 

   starosta obce  
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NÁVRH NA SCHVÁLENIE PLATU STAROSTU 

OBCE JABLONOVÉ 

2011-2014 

 

Podľa zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov starostovi počas 

výkonu funkcie patrí minimálny plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej 

mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov 

Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok 

a násobku podľa počtu obyvateľov v obci. 

Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až na dvojnásobok. 

Ďalej starostovi možno poskytovať odmeny s prihliadnutím na náročnosť 

a kvalitu výkonu funkcie až do 50% súčtu platov za obdobie, za ktoré sa odmena 

poskytuje. 

 

Výpočet minimálneho platu: 

Priemerná mesačná mzda v NH v roku 2009 : 744,50 € 

Počet obyvateľov od 500 do 1000 : koeficient 1,83 násobok 

744,50 x 1,83 = 1 362,435 zaokr. na celé euro nahor = 1 363,- Eur (hrubá mzda) 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva navrhujú aby starostovi bol schválený 

minimálny plat bez navýšenia a odmien. 

 

 

 

V Jablonovom, 10.12.2010  


