
Obec Jablonové 

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

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

                                    
Č.p.: 187/2021                                                                                V Jablonovom dňa 17. 08. 2021 
  

  

P O Z V Á N K A 

 

     Starosta obce Jablonové Ladislav Čička Vás v zmysle § 13 ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  p o z ý v a  na zasadnutie 

Obecného zastupiteľstva v Jablonovom, ktoré sa uskutoční 

dňa 24. augusta 2021 (utorok) o 20.00 hod na Obecnom úrade v Jablonovom 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Informácia firmy Elkatel s.r.o. o vybudovaní optickej siete v obci Jablonové – schválenie 

žiadosti o územné rozhodnutie 

6. Schválenie spoluúčasti na projekte – „Odstránenie havarijného stavu telocvične a sociálnych 

zariadení v MŠ Jablonové“ 

7. Doplnenie v zmysle hlasovania o zrušení uznesení č. 132/2021 a 106/2020, ktorým sa preruší 

konanie odpredaja obecných pozemkov podľa vypracovaného príslušného GP a môže sa 

pristúpiť k novému riešeniu odpredaja pre všetkých účastníkov a obyvateľov dotknutej ulice 

 

8. Schválenie kúpnej zmluvy – odpredaj obecných pozemkov pre troch žiadateľov 

9. Návrh na úpravu rozpočtu po ukončení verejného obstarávania na projekt „Revitalizácia 

verejného priestranstva“ 

10. Zapojenie peňažných prostriedkov rezervného fondu do príjmovej časti rozpočtu vo výške 

spoluúčasti na projekte – „Odstránenie havarijného stavu telocvične a sociálnych zariadení 

v MŠ Jablonové“ 

11. Rozpočtové opatrenie č. 4/2021, 5/2021 a 6/2021 

12. Monitorovacia správa k rozpočtu obce Jablonové za 1. polrok 2021 

13. Rôzne info  

14. Diskusia 

15. Záver 

   Ladislav Čička 

                                                                                                      starosta obce Jablonové 

Zverejnené dňa: 19. 08. 2021 (po doplnení bodu č.7 a úprave bodu č.11)  
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. 

mailto:jablonove@stonline.sk

