
Obec Jablonové 

013 52 Súľov, okr. Bytča,  tel. / fax: 041/557 000 6 

IČO: 00 321 338,e-mail: jablonove@stonline.sk 

                                    
Č.p.: 60/2018                                                                                V Jablonovom dňa 13. 03. 2018 

  

P O Z V Á N K A 

Starosta obce Jablonové Ladislav Čička v súlade s § 12 ods. 1, druhá veta  zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva 

v Jablonovom. 

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Jablonovom zvolaného  v zmysle § 12 ods. 1 druhá veta 

zákona  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam  na  

 

dňa 19. 03. 2018 (pondelok) o 18.00 hod v KD v Jablonovom 

 
Písomná  žiadosť  5-tich poslancov Obecného zastupiteľstva v Jablonovom  bola doručená na 

Obecný úrad v Jablonovom dňa 5. 3. 2018, z čoho vyplýva, že termín rokovania OZ je starostom 

obce vytýčený v zákonnej  lehote, t.j. do 15 dní od doručenia žiadosti 1/3 poslancov  - menovite 

Vincent Bučo, Ján Galo, Peter Čička,  Ing Jozef Hanulík,  Ing Juraj Krajčí PhD. 

 

Návrh programu: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu rokovania OZ 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Návrh rozpočtového opatrenia č.4/2018 

6. Diskusia 

7. Návrh na uznesenia 

8. Záver 

 

Bod č. 5 – „Výsledky kontroly účtovníctva“, ktorá bola vykonaná dňa 17. 2. 2018   z pôvodne 

navrhovaného programu zasadnutia poslancov OZ z iniciatívy poslancov Vincent Bučo, Ján Galo, 

Peter Čička, Ing Jozef Hanulík, Ing Juraj Krajčí PhD, uvedeného v žiadosti o zvolanie Obecného 

zastupiteľstva v Jablonovom zo dňa 5. 3. 2018, nie je možné  zaradiť do programu rokovania OZ 

z objektívnych dôvodov a hlavne s poukazom na skutočnosť, že absentuje štandardný legislatívny 

postup a s výsledkami kontroly som doposiaľ nebol ako štatutár obce oboznámený a nebol mi žiaden 

materiál doručený. 

 
 

 

             

        ........................................ 

                                                                                                        Ladislav Čička 

starosta obce 

 

 

Zverejnené dňa: 13. 03. 2018 

 

 
Podľa § 12 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je rokovanie obecného zastupiteľstva zásadne verejné. 
Obyvateľom obce (t.j. tým, ktorí majú na území obce trvalý pobyt), ako aj ďalším osobám (§ 3 ods. 5 citovaného zákona) patrí zo zákona právo 

zúčastňovať sa na rokovaniach Obecného zastupiteľstva v Jablonovom. 
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