
Obec Jablonové 

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

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

                                    
Č.p.: 67/2022                                                                                V Jablonovom dňa 04. 04. 2022 
  

  

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 13. apríla 2022 (piatok) o 19.00 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. Rozpočtové opatrenia č. 12/2021, 1/2022, 2/2022  

6. Informatívna správa k inventarizácii majetku obce k 31.12.2021 

7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jablonové za rok 2021  

8. Preskúmanie majetkového priznania starostu Obce Jablonové za rok 2021 

9. Schválenie finančnej dotácie pre Farnosť Súľov-Hradná na kostol v Jablonovom – účel: 

revízia a elektronizácia zvonov 

10. Schválenie finančnej čiastky na zvukový systém pre zvonicu v Jablonovom 

11. Schválenie realizácie technického dopravného značenia pri MŠ Jablonové a pri PZ Jablonové 

12. Schválenie predĺženia nájomnej zmluvy na pozemok E-KN94 o výmere 83 m2 pre občana 

Radoslava Jandzíka 

13. Schválenie žiadosti občana Milana Rosu na spolufinancovanie rekonštrukcie miestnej 

komunikácie (parcela č. 532 o výmere 42 m2) 

14. Schválenie zámeru asfaltovania výtlkov na miestnych komunikáciách v obci a priestranstva 

pri kultúrnom dome  

15. Rôzne info  

16. Diskusia 

17. Záver 

   Ladislav Čička 

                                                                                                      starosta obce Jablonové 

Zverejnené dňa: 11. 04. 2021 

 
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@jablonove.sk

