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napísaná na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Jablonovom 

dňa 24. 06. 2022 na Obecnom úrade v Jablonovom 
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Zápisnica 

napísaná dňa 24. 06. 2022 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Jablonovom 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

K bodu č. 2 

Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice 

Za zapisovateľku zápisnice bola určená Anna Bučová, za overovateľov Bc. Viktória 

Ciprichová a Beata Čičková. 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 196/2022. 

 

K bodu č. 3 

Schválenie programu zasadnutia zastupiteľstva 

Starosta obce prítomných oboznámil s programom zasadnutia, ktorý bol upravený 

nasledovne: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva 

4. Určenie rozsahu výkonu funkcie (úväzku) starostu obce Jablonové na celé funkčné 

obdobie 2022 – 2026 

5. Určenie volebných obvodov a počet poslancov v nich do Obecného zastupiteľstva 

v Jablonovom na celé volebné obdobie 2022 - 2026 

6. Schválenie žiadosti o pridelenie bytu č. 6 v bytovom dome Jablonové č. 91 na základe 

„Výzvy na predkladanie žiadostí o pridelenie obecného bytu“ 

7. Schválenie žiadosti o pridelenie bytu č. 10 v bytovom dome Jablonové č. 91 na 

základe „Výzvy na predkladanie žiadostí o pridelenie obecného bytu“ 

8. Žiadosť riaditeľky MŠ v Jablonovom o zakúpenie skriniek pre deti   

9. Rôzne info  

10. Diskusia 

11. Záver 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonové prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 197/2022. 

Program a prezenčná listina je prílohou č. 1 a 2 tejto zápisnice. 

 

K bodu č. 4 

Určenie rozsahu výkonu funkcie (úväzku) starostu obce Jablonové na celé funkčné obdobie 

2022 – 2026 

Pracovníčka obce informovala poslancov OZ, že sa budú konať nové voľby do orgánov 

samosprávy obcí dňa 29. októbra 2022. Obecné zastupiteľstvo je povinné v zmysle § 11 ods. 

4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v lehote 

90 dní pred dátumom konania volieb určiť a schváliť rozsah výkonu funkcie starostu obce 

resp. úväzok. V minulých volebných obdobiach funkciu starostu bola vykonávaná na plný 

úväzok, pretože pribúdajú kompetencie pre obce a z toho vyplývajú povinnosti na výkon 
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funkcie starostu, preto nie je opodstatnené uvažovať o krátení úväzku starostu na budúce 

volebné obdobie. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Jablonové prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 198/2022.  

 

K bodu č. 5 

Určenie volebných obvodov a počet poslancov v nich do Obecného zastupiteľstva 

v Jablonovom  na celé volebné obdobie 2022 – 2026 

V súvislosti s prípravou volieb do orgánov samosprávy obcí vyplýva úloha týkajúca sa 

určenia volebných obvodov a počtu poslancov. Lehota na určenie a zverejnenie volebných 

obvodov a počtu poslancov obecného zastupiteľstva, ktorý sa v nich má zvoliť je do 20. júla 

2022 (viď § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). V obci Jablonové 

bude vytvorený jeden volebný obvod a počet poslancov do obecného zastupiteľstva bude 

sedem poslancov.     

      

Obecné zastupiteľstvo obce Jablonové prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 199/2022. 

 

K bodu č. 6 

Schválenie žiadosti o pridelenie bytu č. 6 v bytovom dome Jablonové č. 91 na základe 

„Výzvy na predkladanie žiadostí o pridelenie obecného bytu“ 

Na základe „Výzvy na predkladanie žiadosti o pridelenie obecného bytu“ bolo doručených 5 

žiadostí v termíne do 20. 06. 2022. Pred rozhodnutím o pridelení bytu preskúmali poslanci 

naliehavosť bytovej potreby žiadateľov, ich majetkové pomery, rodinný stav a prednostné 

právo mali občania s trvalým pobytom v obci Jablonové. Obecné zastupiteľstvo schválilo 

tajnú voľbu pri výbere nového nájomníka, voľba prebiehala v jednom kole tajného hlasovania 

so schválenou volebnou komisiou v zložení predseda Ing. František Čička a členovia Ing. 

Michal Staríček a Bc. Viktória Ciprichová. Výsledok hlasovania určil nového nájomníka bytu 

č. 6 – Mgr. Katarína Hrabovská, bytom Jablonové 240, ktorá bude užívať byt spoločne so 

synom. 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonové prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 200/2022.  

 

K bodu č. 7 

Schválenie žiadosti o pridelenie bytu č. 10 v bytovom dome Jablonové č. 91 na základe 

„Výzvy na predkladanie žiadostí o pridelenie obecného bytu“ 

Na základe „Výzvy na predkladanie žiadosti o pridelenie obecného bytu“ boli doručené 2 

žiadosti v termíne do 20. 06. 2022. Pred rozhodnutím o pridelení bytu preskúmali poslanci 

naliehavosť bytovej potreby žiadateľov, ich majetkové pomery, rodinný stav a prednostné 

právo mali občania s trvalým pobytom v obci Jablonové s maloletými deťmi. Obecné 

zastupiteľstvo schválilo tajnú voľbu aj pri výbere nového nájomníka bytu č. 10. Voľba 

prebiehala v jednom kole tajného hlasovania so schválenou volebnou komisiou v zložení 

predseda Ing. František Čička a členovia Ing. Michal Staríček a Bc. Viktória Ciprichová.   

Z dôvodu, že na pridelenie tohto bytu prišla aj žiadosť od slobodných bezdetných žiadateľov, 

tak výsledok hlasovania určil nových nájomníkov bytu č. 10 – spoloční žiadatelia: Bc. Lenka 

Kiktová, bytom Jablonové 110 s manželom Bc. Martinom Kiktom a ich dieťaťom. 

  

Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonové prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 201/2022.  
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K bodu č. 8 

Žiadosť riaditeľky MŠ v Jablonovom o zakúpenie skriniek pre deti 

So žiadosťou o zakúpenie nových šatňových skriniek pre deti v MŠ Jablonové sa obrátila 

riaditeľka Mgr. Iveta Maceková spolu so zamestnancami MŠ Jablonové. Svoju žiadosť 

odôvodnila tým, že používajú takmer 40-ročný nábytok, ktorý v spolupráci s rodičovským 

združením, zriaďovateľom ZŠ s MŠ Súľov-Hradná a Obcou Jablonové postupne obnovujú. 

Poslanci súhlasili so zakúpením nových šatňových skriniek pre 10 detí v hodnote 564,00 eur 

na základe predloženej cenovej ponuky. 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonové prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 202/2022. 

Žiadosť riaditeľky MŠ Jablonové a cenová ponuka je prílohou č. 3 tejto zápisnice. 

 

K bodu č. 9 

Rôzne info 

- starosta obce prezentoval cenovú ponuku na rekonštrukciu miestnej komunikácie „Hore 

potoky“, ktorá bude prebiehať v dvoch etapách; na budúce zasadnutie OZ bude prizvaný Ing. 

Jozef Rambala a bude odpovedať na prípadné otázky k realizácii opravy cesty „Hore potoky“ 

 

- starosta obce oznámil, že na verejné priestranstvo pri kultúrnom dome budú zakúpené 

stojany na bicykle, aby boli uspokojené požiadavky na množstvo odložených bicyklov 

a priestor pred obecným úradom pôsobil kultúrne a esteticky; zároveň oznámil, že na túto 

aktivitu sa chceme zapojiť do projektu Nadácie EPH, ktorá vyhlásila zamestnanecký grantový 

program s názvom „V mojom okolí“ v spolupráci s manželkou poslanca Miroslava Tarhaja; 

zapojením sa do projektu na rozvoj, podporu a zveľaďovanie obcí – konkrétne na inštalácie 

oddychových zariadení či iných prvkov verejnoprospešného charakteru tj. aj zakúpenie 

stojanov na bicykle, môže obec získať grant vo výške 2 000,00 eur 

 

K bodu č. 10 

Diskusia  

- Poslanec Ing. Michal Staríček vyslovil požiadavku na zakúpenie farby na opravu drevenej 

sochy sv. Floriána novým náterom v predbežnej cene do 300,00 eur. Práce vykonajú členovia 

DHZ Jablonové svojpomocne. Ďalej informoval o plánovanej akcii na ihrisku pod Stráňou 

s názvom „Letné kino“, ktoré organizuje miestna organizácia DHZ hlavne pre mládež počas 

letných prázdnin. Bude premietať filmy v určených termínoch približne o 21.00 hodine 

a podávať občerstvenie (pukance, nealko nápoje). Diváci si prinesú len deky na sedenie. 

 

- Poslankyňa Bc. Viktória Ciprichová sa informovala starostu obce a prítomných na ohlasy na 

akciu „Prezentácia knihy o Mons. Justínovi Beňuškovi“. 

 

Ďalej v diskusii prítomní poslanci reagovali na informácie ohľadom k vyššie uvedeným 

bodom programu. 

 

K bodu č. 11 

Záver 

Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.  
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Ladislav Čička, starosta obce ........................................................ 

 

Beata Čičková, zástupca starostu ........................................................ 

 

Anna Bučová, zapisovateľka ........................................................ 

 

Bc. Viktória Ciprichová, overovateľka ........................................................ 

 

Beata Čičková, overovateľka ........................................................ 


