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Z á p i s n i c a 

napísaná na schôdzi Obecného zastupiteľstva v Jablonovom konanej dňa 

31.1.2010 na obecnom úrade v Jablonovom 
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Zápisnica 
napísaná dňa 31.1.2010 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 zástupca starostu Vincent Bučo .  Za zapisovateľku 
zápisnice bola určená Mária Bučová, za overovateľov Peter Čička a Peter Galo. Počet 
prítomných poslancov : 7. 

Zástupca starostu prítomných oboznámil s programom schôdze.  
 
Program:  

1. Otvorenie, určenie zapisovateľky, overovateľov, počet prítomných poslancov 
2. Výsledky nových volieb do orgánov samosprávy obce 
3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a odovzdanie insígnií 
4. Vystúpenie novozvoleného starostu 
5. Schválenie platu starostu obce 
6. Diskusia, pripomienky a dotazy občanov 
7. Návrh na uznesenia 
8. Záver 

 
Za takto navrhnutý program hlasovali poslanci OZ: 
Hlasovanie – za: 7 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 

K bodu č. 2 
Výsledky nových volieb do orgánov samosprávy obce 
Predseda miestnej volebnej komisie p. František Baláž oboznámil prítomných 
s výsledkami nových volieb starostu. Výsledky volieb sú prílohou č. 1 tejto zápisnice.  
Ďalej odovzdal novému starostovi osvedčenie o zvolení. 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 266/2010. 
Hlasovanie – za: 7 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 3 
Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a odovzdanie insígnií 
Novozvolený starosta Ladislav Čička zložil zákonom predpísaný sľub, ktorý potvrdil 
svojím podpisom, zástupca starostu mu odovzdal insígnie a vyzval ho aby prevzal 
vedenie tejto schôdze. Sľub starostu tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice. 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 267/2010. 
Hlasovanie – za: 7 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 4 
Vystúpenie novozvoleného starostu 
Starosta vo svojom prejave poďakoval obecnému zastupiteľstvu za podporu a verí, že 
spoločne budú tvoriť kvalitný pracovný tím, ktorý bude pracovať pre dobro a rozvoj 
tejto obce. 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 268/2010. 
Hlasovanie – za: 7 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 
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K bodu č. 5 
Schválenie platu starostu obce 
Zástupca starostu predložil návrh na schválenie platu starostu obce. Tento návrh tvorí 
prílohu č. 3 tejto zápisnice. 
Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 269/2010. 
Hlasovanie – za: 7 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
K bodu č. 6 
Diskusia, pripomienky a dotazy obyvateľov obce 

 Poslanec Ján Galo informoval prítomných, že 23.1.2010 sa konal ples 
živnostníkov, zarobené finančné prostriedky budú venované na podporu športu 
žiakom telovýchovnej jednoty. 

 Jednou z pripomienok bola sťažnosť na zle ohrnuté cesty, ktoré ohŕňa p. Jozef 
Butko. Týka sa to hlavne ulíc do prudkého kopca.  Starosta túto sťažnosť prešetrí. 

 Vincent Bučo informoval, že zaviedol na ulici „Hore potoky“ sťahovanie popolníc 
k požiarnej zbrojnici. Nakoľko už nemáme aktivačných pracovníkov, občania si 
ich budú  sami sťahovať. Týka sa to iba zimného obdobia. 
 

K bodu č. 7 
Návrh na uznesenia 
Zapisovateľka prečítala návrh na uznesenia zo dňa 31.1.2010: 
 
k bodu č. 2 uznesenie č. 266/2010 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výsledky volieb nového starostu. 
 
k bodu č. 3 uznesenie č. 267/2010 
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že novozvolený starosta obce Ladislav Čička zložil 
zákonom predpísaný sľub starostu obce. 
 
k bodu č. 4 uznesenie č. 268/2010 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vystúpenie novozvoleného starostu. 
 
k bodu č. 5 uznesenie č. 269/2010 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plat starostu podľa zákona  bez navýšenia a odmeny. 
 
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. 
Ďalšia schôdza OZ bude 19.2.2010 o 19.00 hod. 
 
Starosta obce: Ladislav Čička ........................................ 

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

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

Overovateľ: Peter Čička ........................................ 

 Peter Galo ........................................ 
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Uznesenia 
zo schôdze Obecného zastupiteľstva v Jablonovom zo dňa 31.1.2010 

 
k bodu č. 2 uznesenie č. 266/2010 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výsledky volieb nového starostu. 
 
k bodu č. 3 uznesenie č. 267/2010 
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že novozvolený starosta obce Ladislav Čička zložil 
zákonom predpísaný sľub starostu obce. 
 
k bodu č. 4 uznesenie č. 268/2010 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vystúpenie novozvoleného starostu. 
 
k bodu č. 5 uznesenie č. 269/2010 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plat starostu podľa zákona bez navýšenia a odmeny. 
 
 
Za takto napísané uznesenia hlasovalo 7 poslancov: 
Hlasovanie – za:  7 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
 
Starosta obce: Ladislav Čička ........................................ 

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

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

Overovateľ: Peter Čička ........................................ 

 Peter Galo ........................................ 

 


