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Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Jablonové 

konaného dňa 19. 02. 2010 

 

 
Prítomní: 

Starosta obce:    Ladislav Čička 

Poslanci OZ:     Vincent Bučo, Ing. Jozef Hanulík, Peter Galo, 

Ing. Juraj Krajči, Ján Galo, Emília Čičková 

Kontrolórka:    Ing. Viera Blažeková 

Pracovníčky OcÚ:    Anna Bučová, Mária Bučová 

Občania a hostia:   podľa prezenčnej listiny 

 

Neprítomní: 

Poslanec OZ:    Peter Čička - ospravedlnený 

 

 

K bodu č. 1 

Otvorenie, určenie zapisovateľky, overovateľov, počet prítomných poslancov 

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Jablonovom otvoril a viedol starosta obce Ladislav 

Čička, ktorý v úvode všetkých prítomných privítal a oboznámil prítomných s programom 

schôdze.  

Program rokovania: 

1. Otvorenie, určenie zapisovateľky, overovateľov, počet prítomných poslancov. 

2. Kontrola plnenia uznesení. 

3. Audit za rok 2009, výročná správa overená audítorom. 

4. Návrh na schválenie záverečného účtu za rok 2009 

a) stanovisko kontrolórky k záverečnému účtu 

5. Nákup nových kontajnerov na plast a sklo – separovaný vývoz iba cez zberný dvor 

Štiavnik. 

6. Info: 

a) Povolenie na výrub stromov – areál MŠ. 

b) Výrub ihličnanov pri MŠ. 

c) Podaná žaloba na súd na Považskú stavebnú spoločnosť – bytovka. 

d) Zimná údržba miestnych komunikácii. 

e) Zavedenie elektriny na ihrisko pod Stráňou. 

f) Oplotenie cintorína. 

g) Rekonštrukcia verejného osvetlenia. 

h) Oprava veľkokapacitných kontajnerov. 

7. Diskusia, pripomienky a dotazy obyvateľov obce. 

8. Návrh na uznesenia. 

9. Záver. 

 

Za predložený program hlasovali poslanci OZ: 

Hlasovanie – za: 6 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Za zapisovateľku  určil starosta Annu Bučovú, za overovateľov zápisnice boli určení: Vincent 

Bučo a Ján Galo. 
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K bodu č.2 

Kontrola plnenia uznesení 

Uznesenia z minulej schôdze prečítala Mária Bučová. Nevyplývali žiadne povinnosti zo 

schválených uznesení. 

 

K bodu č. 3 

Audit za rok 2009, výročná správa overená auditorom 

Účtovníčka obce Mária Bučová prečítala správu nezávislého audítora Ing. Ľubice Feníkovej, 

ktorá vykonala audit účtovnej závierky Obce Jablonové a podľa jej názoru účtovná závierka 

poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu Obce Jablonové k 31. decembru 

2009 a je v súlade so zákonom o účtovníctve. Zároveň urobila audit výročnej správy Obce 

Jablonové a zistila, že údaje vo výročnej správe použité v účtovnej závierke sú v súlade 

s účtovnou závierkou, ktorú auditovala  a uvedená účtovná závierka je kompletná. 

 

Správa nezávislého audítora a informácia o audite výročnej správy od Ing. Ľubice Feníkovej 

tvoria prílohu č. 1 zápisnice. 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 270/2010. 

Hlasovanie – za: 6 poslancov  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 4 

Návrh na schválenie záverečného účtu za rok 2009 

a) Stanovisko kontrolórky k záverečnému účtu 
S komentárom k záverečnému účtu ako prvá vystúpila účtovníčka obce Mária Bučová, ktorá 

stručne oboznámila prítomných s obsahom tohto dokumentu a vysvetlila hlavne rozpočtové 

hospodárenie obce za rok 2009. Výsledok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2009 

z bežného a kapitálového rozpočtu je schodok vo výške 8 334,54 €, ktorý Obec Jablonové 

navrhuje pokryť prebytkom celkového rozpočtu vrátane finančných operácii, ďalej navrhuje, 

aby rozpočtový prebytok z celkového rozpočtu v sume 21 078,84 € bol zdrojom na tvorbu 

peňažných fondov. 

Ing. Viera Blažeková podala stanovisko kontrolórky k záverečnému účtu. Zdôraznila, že 

záverečný účet obce je spracovaný v zmysle zákona o účtovníctve a rozpočtových pravidlách 

platných pre rok 2009, a preto ho doporučuje schváliť bez výhrad. Ďalej povedala, že Obec 

Jablonové nebude za rok 2009 tvoriť rezervný fond, ale z rozpočtového prebytku bude tvoriť 

peňažné fondy na bytovku, športový areál a viacúčelové ihrisko. 

Predseda finančnej komisie Ing. Jozef Hanulík vypracoval porovnanie výsledkov 

hospodárenia, zostatkov na bežnom účte a nevyplatených krátkodobých záväzkov za obdobie 

rokov 2007 – 2009. Najlepšie výsledky boli dosiahnuté v roku 2009. (viď tabuľka) 

 

Rok  Výsledok  Z toho zostatok na   Nevyplatené 

  hospodárenia  bežnom účte   krátkodobé záväzky 

2007     +97 045,00 Sk   +34 406,87 Sk  -162 066,70 Sk 

2008  +127 975,20 Sk   +68 911,02 Sk  -248 784,00 Sk 

2009  +635 021,13 Sk +569 086,77 Sk    -47 289,08 Sk 

     (21 078,84 €)    (18 890,22 €)      (1 568,71 €) 

 

Záverečný účet za rok 2009, stanovisko kontrolórky a hospodárenie za obdobie 2007 až 2009 

tvoria prílohu č. 2 zápisnice.  

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenia číslo 271/2010; 272/2010 a 

273/2010. 

Hlasovanie – za: 6 poslancov  proti: 0  zdržal sa: 0 
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K bodu č. 5 

Nákup nových kontajnerov na plast a sklo – separovaný vývoz iba cez zberný dvor Štiavnik 

Obec Jablonové má od spoločnosti T + T, a.s. 4 ks zberných nádob „na kolieskach“ na 

separovaný zber – plasty. Za ich vývoz si účtuje firma T + T, a.s., Žilina - poplatok. Tento 

vývoz pre obec robí aj Obec Štiavnik v rámci spoločného projektu separovaného zberu 

komunálneho odpadu, preto je potrebné zakúpiť iné zberné nádoby tzv. „zvony“, lebo Obec 

Štiavnik má na vyprázdňovanie týchto zvonov techniku. Starosta vyhodnotí najlepšiu cenovú 

ponuku na nákup týchto nových zberných nádob. 

 

K bodu č. 6 

a) Povolenie na výrub stromov – areál MŠ 

Obec Jablonové žiadala Obvodný úrad životného prostredia v Žiline o výrub drevín druhu 

breza na pozemku p.č. KN C 178 v k.ú. Jablonové (pri MŠ a ZŠ v Jablonovom) z dôvodu, že 

breza je silným alergénom a nachádza sa v areáli materskej školy a v tesnej blízkosti hracej 

plochy novopostaveného viacúčelového ihriska, čím dochádza k znečisťovaniu hracej plochy 

opadaným lístím. 

V súlade s § 82 odst. 12) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny určil Obvodný 

úrad ŽP v Žiline podrobnejšie podmienky vykonávania činnosti zabezpečujúce ochranu 

prírody a krajiny: 

- výrub drevín bude realizovaný v termíne od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia 

do 31. 3. 2010. 

- počas výrubu nedôjde k poškodeniu okolitých drevín a nehnuteľností. 

- drevná hmota z miesta výrubu bude riadne odstránená. 

- v súlade s § 48 odst. 1 zákona uložil ObÚ ŽP  Obci Jablonové uskutočniť na svoje 

náklady náhradnú výsadbu najmenej 2 ks ihličnatých drevín  na pozemku p.č. KN – C 

178 v k.ú. Jablonové v termíne do 30. 11. 2010. 

Povolený výrub stromov vykoná Ing. Jozef Hanulík spolu s rodinnými príslušníkmi a za 

odplatu si ponechá drevnú hmotu. 

 

b) Výrub ihličnanov pri MŠ 

Na základe skutočnosti, že sa plánuje v blízkej budúcnosti výmena strechy na telocvični ZŠ 

a vedľa budovy sa nachádzajú vysoké ihličnany ( 2 ks červený smrek a 2 ks borovica), žiada 

Obec Jablonové ObÚ ŽP o výrub aj týchto stromov.  

 

c) Podaná žaloba na súd na Považskú stavebnú spoločnosť - bytovka 

Dôvodom na podanie žaloby na Považskú stavebnú spoločnosť, ktorá realizovala nadstavbu 

bytového domu v našej obci, je neodstránenie závad v rámci reklamácií. Ich nezáujem je 

odôvodňovaný tým, že reklamované závady sú zapríčinené  projekčným riešením, s čím naša 

obec nesúhlasí.  

 

Obecné zastupiteľstvo prijato k tomuto bodu uznesenie číslo 274/2010. 

Hlasovanie – za: 6 poslancov  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

d) Zimná údržba miestnych komunikácii 

Miestne komunikácie v zime udržiava pán Jozef Butko. Bola podaná sťažnosť na kvalitu jeho 

práce, že niektoré úseky nie sú dostatočne ohrnuté od  snehu. Starosta obce ho na to upozornil 

a následne sa situácia na miestnych komunikáciach zlepšila. Starosta zisťoval aj finančné 

náklady na zimnú údržbu u iných prevádzkovateľov a zistil, že pre našu obec sú práce na tejto 

údržbe od pána Jozefa Butku výhodné. 
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e) Zavedenie elektriny na ihrisko pod Stráňou 

Bol podaný návrh na zavedenie elektriny na ihrisko pod Stráňou, pretože sa tam konajú akcie 

pre občanov a elektrina tam veľmi chýba. Návrh je nasledovný: položiť vedenie kábla od 

posledného stĺpa pri Pavlovi Čičkovi, č. d. 258, popod poľnú cestu smerom ku ihrisku 

približne 600 m. Práce sa prevedú na základe projektu, ktorý treba dať vypracovať. Cenovú 

ponuku na projekt predloží starosta do budúcej schôdze. 

 

f) Oplotenie cintorína 

Stavebná komisia sa dohodla na stretnutí a posúdi stav oplotenia a navrhnú najvhodnejšiu 

variantu na opravu oplotenia starého i nového cintorína. 

 

g) Rekonštrukcia verejného osvetlenia 

Naša obec vypracuje projekty na rekonštrukciu verejného osvetlenia a čaká na vyhlásenie 

výzvy z Operačného programu konkurencieschopnosť a hospodársky rast k Opatreniu 2.2 

zameranú na modernizáciu osvetlenia pre mestá a obce, ktorá má byť vyhlásená 15. 3. 2010. 

Potom obec vypracuje žiadosť a podanie aj verejné obstarávanie na tento projekt. 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 275/2010. 

Hlasovanie – za: 6 poslancov  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

h) Oprava veľkokapacitných kontajnerov 

V minulom roku boli odstránené veľkokapacitné kontajnery z určitých miest obce, lebo ich 

technický stav bol nevyhovujúci. Obec sa rozhodla urobiť na nich údržbu. Starosta zabezpečí 

nákup materiálu na ich opravu a zodpovedného pracovníka, ktorý vykoná práce na obnove  

kontajnerov.  

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie č. 276/2010. 

Hlasovanie – za: 6 poslancov  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 7 

Diskusia, pripomienky a dotazy obyvateľov obce 

 Na obecný úrad bola doručená požiadavka od neznámeho odosielateľa e-mailovej 

adresy (leprikonik@orangemail.sk) o vynovenie web stránky obce. O jej aktualizáciu 

a vylepšenie sa postará Ing. Jozef Hanulík a Emilián Krajči. 

 Ing. Juraj Krajči upozornil na to, že nebola za rok 2009 vykonaná žiadna požiarna 

kontrola - treba ju vykonať v roku 2010 – zabezpečí predseda DHZ. 

 Zistiť podmienky na zriadenie nadácie pre obec, aby sa mohli odvádzať 2% z daní – 

pripomienka od Ing. Jozefa Hanulíka – zabezpečia pracovníčky OcÚ. 

 Návrh akcií, ktoré by organizovala obec pre občanov - vypracuje Ján Galo. 

 Starosta mal tieto diskusné príspevky: 

O výmene okien na MŠ a ZŠ v Jablonovom informoval starosta Ladislav Čička, ktorý 

zabezpečil finančné prostriedky a realizáciu ich výmeny. Tieto práce budú 

vykonávané v čase jarných prázdnin od 22. 2. do 26. 2. 2010. 

 Ďalej treba vyriešiť problém s výmenou mantinelov na viacúčelovom ihrisku, ktorú 

má urobiť firma MARO, s.r.o. Sučany – dohodnúť termín a práce na odstránení 

pôvodných mantinelov – zabezpečí starosta obce. 

 Spolupráca s prevádzkovateľom internetu pánom Dušanom Bučom sa zhoršila. Po 

rokovaní s ním, vyhodnotiť kvalitu služieb iných prevádzkovateľov internetu a vybrať 

z nich vhodného kandidáta – zabezpečí starosta obce. 

mailto:leprikonik@orangemail.sk


 5 

 Starosta upozornil na poškodené zvody na kostole a kultúrnom dome – treba osloviť 

klampiara, aby nenastali škody na majetku. Splnenie úlohy zabezpečí starosta obce. 

 Nájomníci bytovky majú požiadavku na zriadenie zásuvky na 380 V – zabezpečí 

Vincent Bučo. 

 Obecný úrad zakúpil práčku, ktorá slúži na pranie obrusov a dresov. Treba zakúpiť aj 

sušiaky, ktoré zabezpečí Ing. Jozef Hanulík. 

 Od TJ bola predložená požiadavka na úpravu ceny za prenájom viacúčelového ihriska 

pre pravidelné trénovanie žiakov a mužstva. Bude vypracovaný dodatok 

k prevádzkovému poriadku, kde obecné zastupiteľstvo schválilo podmienky pre TJ: 

Žiaci: 2 x 2 hod / týždenne 1,00 € / hod + 3,00 € za osvetlenie 

Muži:  2 x 2 hod / týždenne 1,00 € / hod + 3,00 € za osvetlenie 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 277/2010. 

Hlasovanie – za: 6 poslancov  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 8 

Návrh na uznesenia 

Anna Bučová prečítala uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva zo dňa 19. 02. 2010: 

 

k bodu č. 3 uznesenie č. 270/2010 

OZ berie na vedomie audit za rok 2009 a schvaľuje výročnú správu za rok 2009 overenú 

auditorom. 

 

k bodu č. 4 uznesenie č. 271/2010 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet za rok 2009 s celoročným hospodárením 

„bez výhrad“. 

 

k bodu č. 4 uznesenie č. 272/2010 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje schodok z bežného a kapitálového rozpočtu v sume 

8 334,54€  a schvaľuje ho pokryť prebytkom celkového rozpočtu vrátane finančných operácii. 

 

k bodu č. 4 uznesenie č. 273/2010 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zostatok z prebytku z celkového rozpočtu v sume 21 078,84 

€ a schvaľuje ho rozdeliť do peňažných fondov a to nasledovne: 

a) tvorba peňažného fondu – bytovka    1 955,92 € 

b) tvorba peňažného fondu – ČSOB športový areál           18 476,08 € 

c) tvorba peňažného fondu – viacúčelové ihrisko      646,84 € 

 

k bodu č. 6 c) uznesenie č. 274/2010 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie podanie žaloby na súd na Považskú stavebnú 

spoločnosť z dôvodu neodstránenia závad na obecnej bytovke. 

 

k bodu č. 6 g) uznesenie č. 275/2010 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s prípravou projektovej dokumentácie na verejné osvetlenie. 

 

 

k bodu č. 6 h) uznesenie č. 276/2010 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s nákupom materiálu na opravu kontajnerov a poveruje 

starostu, aby zabezpečil osobu, ktorá vykoná práce na ich oprave. 
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k bodu č. 7 uznesenie č. 277/2010 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vypracovanie dodatku k prevádzkovému poriadku 

viacúčelového ihriska podľa dohodnutých podmienok. 

 

Za takto napísané uznesenia hlasovalo 6 poslancov: 

Hlasovanie – za: 6 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

K bodu č.9 

Záver  

Na záver starosta všetkým poďakoval za účasť a schôdzu ukončil. 

 

Ďalšia schôdza obecného zastupiteľstva je naplánovaná na 26. marca 2010 o 19.00 hodine. 

 

 

Starosta obce:   Ladislav Čička ................................................ 

 

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

 

Zapisovateľka:  Anna Bučová  ................................................ 

 

Overovateľ:   Vincent Bučo  ................................................ 

 

    Ján Galo  ................................................ 

    


