
ROK  2018 

 

1.Politicko- hospodárska situácia na Slovensku 

 

Nešťastia, smútky, pády, smrť, ale aj zrod nového života či vykročenie na spoločnej ceste životom. Aj 

toto sme zažili v roku 2018. 

Rok 2018 bol pre Slovenskú republiku zvlášť slávnostný. Prvého januára 1993 sme si pripomenuli  

25.výročie vzniku samostatného Slovenska.  Spolu s bratmi Čechmi  sme 28.a 30.októbra oslavovali 

100.výročie vzniku Československej republiky. A oslávili sme aj sto rokov od konca 1.svetovej vojny, 

ktorá  11.novembra 1918 ukončila utrpenie národov  Európy. 

Celé Slovensko zostalo 21.februára v šoku. Mladý  investigatívny novinár  Ján Kuciak a jeho  

snúbenica , archeologička Martina Kušnírová , boli zavraždení v ich dome vo Veľkej Mači. V máji mali 

mať svadbu. Hovorí sa o úkladnej vražde , zrejme kvôli Jánovej investigatívnej práci , venoval sa 

najmä daňovým podvodom. Pripravoval článok, ktorý médiá publikovali až po jeho smrti, 

o podvodoch talianskych podnikateľov  pôsobiacich na východnom Slovensku a údajne napojených  

na mafiánsku skupinu  Ndrangheta a s väzbami  na predstaviteľov strany SMER – sociálna 

demokracia. Skloňuje sa aj meno podnikateľa Mariána Kočnera. Tragédia vytiahla ľudí do ulíc, 

demonštrovali a žiadali hlavu premiéra Róberta Fica a ministra vnútra Róberta  Kaliňáka. Obaja pod  

tlakom verejnej mienky  na funkcie rezignovali. V októbri polícia označila ako objednávateľku vraždy 

Alenu Zsuzsovú. Jej meno sa objavuje v niekoľkých už neexistujúcich firmách, po ktorých zostali 

obrovské dlhy.  Ján Kuciak je prvý novinár  zavraždený na Slovensku od jeho vzniku. Pochádzal z obce 

Štiavnik. 

V máji Slovenskom otriasol brutálny útok na Filipínca Henryho Acordu. V nočnej Bratislave bránil 

svoje dve kolegyne pred obťažovaním. Násilník  Juraj Hossa  ho zvalil na zem, dokopal a nakoniec  

pristúpil nohou. Henry (36) o niekoľko dní v nemocnici zraneniam podľahol. Hossa tvrdil, že si na svoj 

čin nepamätá. A nielen fakt, že ho polícia zatkla okamžite po čine a potom na príkaz prokurátora ho 

prepustila, opäť vyhnal ľudí do ulíc. 

Športový svet upriamil vo februári oči do juhokórejského Pjongčangu, kde boli  XXIII. Zimné 

olympijské hry. Slovensko reprezentovalo 56 športovcov, ale len jedna športovkyňa  získala medaily, 

a hneď tri: Nasťa Kuzminová vybojovala bronz, striebro aj najcennejší kov-zlato. 

 

2.Politicko- hospodárska situácia v obci  

Poslanci sa zúčastnili na zasadnutiach obecného zastupiteľstva jedenásťkrát. 

Dňa 16.02. na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva  bol vypracovaný plán kultúrnych 

a spoločenských podujatí v roku 2018.Riaditeľ Základnej školy v Súľove- Hradnej RNDr. Ján Mekiňa 

informoval prítomných o projekte „ Rekonštrukcia Materskej školy Jablonové 118“. 



Dňa 19.03.bolo mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva(OZ). Pred otvorením zasadnutia OZ 

vystúpil poslanec Ing. Juraj Krajči PhD. s  informáciou, že zasadnutia OZ budú zvukovo nahrávané. 

Starosta obce pripomenul ,že je potrebné doplniť rokovací poriadok o spôsobe používania 

a uchovávania zvukových záznamov zo zasadnutí  OZ. 

Výsledky kontroly účtovníctva, ktorá sa konala 17.02.2018 o 9.00 hod. na obecnom úrade 

v Jablonovom prezentoval Ing. Jozef  Hanulík  spoločne s Petrom Čičkom. Starosta na začiatku ich 

prezentácie  upozornil   prítomných o tom, že do termínu konania zasadnutia OZ mu neboli doručené 

žiadne výsledky z vykonanej kontroly a ani neboli s ním prerokované. Súčasne poukázal, že kontrola 

nebola vykonaná v súlade so všeobecne záväznými predpismi  SR hlavne s poukazom na zákon 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení a taktiež so zákonom  č.357/2015 Z .z. o finančnej kontrole a audite 

a zmena o doplnení niektorých zákonov. Jeden zo základných aspektov kontroly je zásada 

mlčanlivosti do oficiálneho prerokovania kontroly, čo sa v tomto prípade nestalo. Napriek tomuto 

upozorneniu predkladatelia výsledkov kontroly pokračovali ďalej. Postupne bola prekontrolovaná 

pokladničná kniha za roky 2016 a 2017,kniha došlých faktúr za roky 2015-2017. Všetky kontrolované 

knihy obsahujú  viac ako 2300 zápisov . K vybraným účtovným zápisom boli následne odkontrolované 

príslušné účtovné doklady s nasledovnými zisteniami: 

    POKLADNIČNÁ KNIHA- rok 2016 

1.Doklad 201600004-METRO-7.1.2016- 227,48 EUR 

Uvedený doklad obsahuje 28 zápisov a napr. nasledovné položky:RAJO UHT mlieko 3,5%-12 ks, Rama 

crem. Profi šľahanie 31%- 2 ks, FL Lesná zmes – 3ks, špenát baby sáčok – 1 ks, špenát baby kartón – 

2ks, Finlandia vodka – 2 ks, Bošácka slivovica – 3ks, Fernet Stock citrus – 1 ks, atď. Uvedený zápis je 

zaúčtovaný do kapitoly a na účel – Občerstvenie OZ  Vzhľadom na povahu položiek  a účel 

zaúčtovania je predmetný zápis NEOPODSTATNENÝ. 

2.Doklad 2016000187- Železiarstvo Družkovský- 5.4.2016- 374,10 EUR 

Uvedený doklad obsahuje 1 zápis – KOTLINA  VEĽKÁ PR.500 KOMPLET – 3ks. Spomenutý materiál, 

kotliny,boli po dohode poslancov OZ, pracovníkov OcÚ a starostu obce z februára 2016 zakúpené pre 

potreby  obecných zabíjačiek a peniaze na to boli použité z fondu – výťažok z obecnej zabíjačky 2016, 

ktorý je určený na opravu oplotenia okolo budovy MŠ Jablonové. Uvedený zápis je duplicitný a týmto 

aj NEOPODSTATNENÝ. 

3.Doklad 201000620- KO-SKI- 11.10.2016- 71,94 EUR 

Uvedený doklad obsahuje  dve položky- prípojka str. a súprava pris. Uvedený materiál je zúčtovaný 

ako „materiál na vapku „.Keďže spomenuté zariadenie obec nevlastní, tak aj tento zápis je 

NEOPODSTATNENÝ. 

4.Doklady 2016000670 a 2016000672- M.Bachorík PRIM- 9.11.2016- 123,38 EUR 

Uvedené doklady obsahujú spolu 8 položiek,napr.T- KUS 130 POZ.RED:1/2 x ¾ x ½ EXP.TUV ZILMET 

HY- PRO 5L/10 bar,Poistný ventil SYR ½- 0,67 Mpa, a Gebo spojka ¾ atď. Položky sú zúčtované pod 

účelom režijný materiál na MŠ Jablonové a OcÚ Jablonové.Keďže budova MŠ je v správe organizácie 

Základná škola Súľov- Hradná, tak o jej údržbu je povinný sa starať nájomca.Naviac bolo zistené ,že 



spomenuté položky sa reálne v spomenutých budovách nenachádzajú  a preto je spomenutý zápis 

NEOPODSTATNENÝ. 

POKLADNIČNÁ KNIHA – rok 2017 

1. Doklad 2017000055- M. Bachorík PRIM – 11.2.2017-97,54 EUR 

Uvedený doklad obsahuje 25 položiek, napr. EK prichytka 20-27 ks, EK koleno 206 ks, vzduch. 

rychlospoj. Voz ½ - 6 ks, atď.   Položky sú zaúčtované pod účelom režijný materiál na MŠ Jablonové. 

K eďže budova MŠ je v správe organizácie Základná škola Súľov – Hradná, tak o jej údržbu je povinný 

sa starať nájomca. Naviac kontrolou bolo zistené, že dané položky sa reálne v spomenutej budove 

nenachadzajú a preto je spomenutý zápis NEOPODSTATNENÝ. 

2. Doklad 2017000123- M. Bachorík PRIM – 23.3.2017 – 87,00 EUR 

Uvedený doklad obsahuje 6 položiek, napr. NP rúčka sprchová nová – 1ks, NP hadica sprch. Priesvitná 

200 cm -1 ks, kombi WC IDOL spodný + sedadlo – 1 ks, atď. Položky sú zaúčtované pod účelom režijný 

materiál na MŠ  Jablonové. Keďže budova MŠ je v správe organizácie Základná škola Súľov – Hradná, 

tak o jej údržbu je povinný sa starať nájomca. Naviac kontrolou bolo zistené, že dané položky sa 

reálne v spomenutej budove nenachádzajú a preto je spomenutý zápis NEOPODSTATNENÝ. 

3. Doklad 2017000124 M. Bachorík PRIM – 23.3.2017 – 42,26 EUR 

Uvedený doklad obsahuje 9 položiek, napr. LDPE rúra 25x3,5 mm PN10 PE40, ventil s odvodnením ½ 

voda, atď.  Položky  sú zaúčtované pre budovu pre šport. Keďže vodárenské práce na budove pre 

šport boli ukončené v roku 2016 uvedený zápis je NEOPODSTATNENÝ. 

4. Doklad 2017000147 M. Bachorík PRIM – 31.3.2017 – 188,84 EUR 

Uvedený doklad obsahuje spolu viac ako 15 položiek, napr. Bater. Stroj drez – 1 ks, hlavica termostat. 

Ivar T 5000 – 1 ks, Perlator E.2110.04 WS – 3ks, nadržkový splachovač T- 2454- 1 ks, atď. Položky sú 

zaúčtované pod účelom režijný materiál na MŠ Jablonové. K eďže budova MŠ je v správe organizácie 

Základná škola Súľov – Hradná, tak o jej údržbu je povinný sa starať nájomca. Naviac kontrolou bolo 

zistené, že dané položky sa reálne v spomenutej budove nenachadzajú a preto je spomenutý zápis 

NEOPODSTATNENÝ. 

5. Doklad 2017000379 M. Bachorík PRIM – 4.7.2017 – 16,61 EUR  

Uvedený doklad obsahuje 8 položiek, napr. Ventil gul. Filter ½ x3/8 900 – 1 ks, ventil gul. Prack. + 

filter ½ atď. Položky sú zaúčtované pod účelom režijný materiál na MŠ Jablonové. K eďže budova MŠ 

je v správe organizácie Základná škola Súľov – Hradná, tak o jej údržbu je povinný sa starať nájomca. 

Naviac kontrolou bolo zistené, že dané položky sa reálne v spomenutej budove nenachadzajú a preto 

je spomenutý zápis NEOPODSTATNENÝ. 

6. Doklad 2017000461 M. Bachorík PRIM – 14.8.2017 – 15,18 EUR  

Uvedený doklad obsahuje 12 položiek- napr. Hadica flexi 3/8x ½ - 2ks, HT RURA 75/500 – 1 ks, HT 

RURA 75/250 – 1 ks, atd. Uvedený materiál je zaúčtovaný ako materiál na opravu v MŠ. Keďže 

budova MŠ je v správe organizácie Základná škola Súľov – Hradná, tak o jej údržbu je povinný sa 



starať nájomca. Naviac kontrolou bolo zistené, že dané položky sa reálne v spomenutej budove 

nenachadzajú a preto je spomenutý zápis NEOPODSTATNENÝ. 

7. Doklad 2017000093 -  ELEKTRO-UNI – 9.3.2017 – 21,50 EUR  

Uvedený doklad obsahuje 2 položky – zvonček 6898-80 a zvonček WDB 93. Položky sú zaúčtované do 

MŠ Jablonové. K eďže budova MŠ je v správe organizácie Základná škola Súľov – Hradná, tak o jej 

údržbu je povinný sa starať nájomca. Naviac kontrolou bolo zistené, že dané položky sa reálne v 

spomenutej budove nenachadzajú a preto je spomenutý zápis NEOPODSTATNENÝ. 

8. Doklad 2017000057 – Viera Bryndziarová – 13.2.2017 – 400, 00 EUR 

Uvedený doklad obsahuje 1 položku – Kávovar DE LONGHI. Uvedený kávovar je na trhu dostupný aj 

za cenz cca 330, 00 EUR. Na jeho kúpu nebolo využité elektronické trhovisko a to napriek tomu, že 

obec si za tieto služby platila 3 roky paušálny poplatok 80,00 EUR/mesiac. Uvedený zápis je teda 

ČIASTOČNE NEOPODSTATNENÝ. 

9. Doklad 2017000058 – Viera Bryndziarová – 13.2.2017 – 153, 00 EUR 

Uvedený doklad obsahuje  položku oprava práčky AEG- ELECTROLUX. V opravenke je uvedené, že je 

poškodený motor a je následne vymenený. Z majetku obce je zistené, že obec práčku takéhoto 

označenia nevlastní, jediná práčka vo vlastníctve obce má označenie EWF 1286, ktorá je však 

k 13.2.2017 ešte v záruke (nákup marec 2015). Z uvedeného vyplýva, že spomenutý zápis je 

NEOPODSTATNENÝ. 

10. Doklad 2017000125 – Kvety ADONIS – 23.3. 2017 – 72,00 EUR 

Uvedený doklad obsahuje 2 položky – slávnostná kytica a ikebana pre výzdobu do kultúrneho domu. 

Keďže v danom období nebola v KD organizovaná žiadna slávnostná akcia, uvedený zápis je 

NEOPODSTATNENÝ. 

11. Doklad 2017000147 – Peter Putirka 31.3.2017 – 58,61 EUR 

Uvedený doklad obsahuje 14 položiek, napr. Slovlux Borovica – 1 ks, Lazurol Gastan – 1ks, rôzne 

štetce a brúsny papier, atď. Položky sú zaúčtované pod účelom režijný materiál na MŠ Jablonové. K 

eďže budova MŠ je v správe organizácie Základná škola Súľov – Hradná, tak o jej údržbu je povinný sa 

starať nájomca. Naviac kontrolou bolo zistené, že dané položky sa reálne v spomenutej budove 

nenachadzajú a preto je spomenutý zápis NEOPODSTATNENÝ. 

12. Doklad 2017000305 – Peter Putirka 31.5.2017 – 110,00 EUR 

Uvedené doklady obsahujú viacero zápisov, napr. Zakl. Na plasty – 1ks, auto email- 1ks, belton sprej – 

1 ks, atď. Uvedené položky sú zaúčtované pod režijný materiál, natieranie, čistenie. Vyššie 

spomenuté položky nemajú priamy súvis s obecným majetkom a preto je tento zápis 

NEOPODSTATNENÝ. 

13. Doklad 2017000364 – Radovan Šimo – 26.6.2017 – 261,77 EUR 



Uvedený doklad obsahuje nákup 2 sudov piva a 1 sud cola+ záloha za KEG sudy-3 ks ako občerstvenie 

pre otvorenie budovy pre šport. V účtovníctve však chýba vratka zo zálohy za sudy v hodnote 120,00 

EUR. Takže tento zápis je neúplny a teda ČIASTOČNE NEOPODSTATNENÝ. 

14. Doklad 2017000408- MP Stavebniny, Družkovský a Jamex- 21.7.2017- 90,00 EUR 

Uvedený doklad obsahuje 4 položky- stĺpová tvárnica 30/kocka, 30x25x30/p.60- 24ks,klince stavebné 

28*63 a 31*80 – 10 kg, LD 35-120m. Uvedený materiál je zaúčtovaný ako režijný materiál KD. 

Kontrolou bolo zistené, že dané položky sa reálne v spomenutej budove nenachádzajú a preto je 

spomenutý zápis NEOPODSTATNENÝ. 

15. Doklad 2017000460 – Jamex- 14.8.2017- 80,42 EUR 

Uvedený doklad obsahuje 7 položiek, napr. J80/80/3 – 1,8m, J50/30/2 – 10,5 m, J30/20/2-1,8m, 

J30/20/2 - 18m, J50/30/2 – 12m, atď.  Uvedený materiál je zaúčtovaný ako podstavec pod pomník. 

Kontrolou bolo zistené, že dané položky sa reálne v spomenutej stavbe nenachádzajú a preto je 

spomenutý zápis NEOPODSTATNENÝ. 

16. Doklad 2017000511 – STAVO ARTIKEL – 4.9.2017 – 181,68 EUR 

Uvedený zápis obsahuje 3 položky- cement LADCE 32,5 R – 56 ks, Re-hlad ner. s PVC rúčkou 280x130 

zub – 1ks a UNILEP s-29 mrazuvzdor.- 15 ks. V účtovníctve je uvedené, že dané položky 2 a 3 sa reálne 

v spomenutej stavbe, resp. neboli pri výstavbe použité a preto je spomenutý zápis ČIASTOČNE  

NEOPODSTATNENÝ a to v hodnote 67,44 EUR. 

17. Doklad 2017000523 – Peter Putirka – 6.9.2017 – 47,50 EUR 

Uvedený zápis obsahuje  položku – bochemit hnedý 5 1 1ks. Uvedený materiál je zaúčtovaný ako 

režijný materiál. Kontrolou bolo zistené, že daná položka sa reálne počas druhej polovice roka 2017 

vzhľadom na svoju povahu nemala kde v obci použiť a preto je spomenutý zápis NEOPODSTATNENÝ. 

18. Doklad 2017000781 a 2017000786 – 27.12 a 30.12.2017 – 168,43 EUR 

Uvedené doklady obsahujú viacero zápisov, napr. mäso, misky, šampanské, párky, chleba atď.  V 

účtovníctve je uvedené, že dané položky boli použité ako občerstvenie na turnaj o pohár starostu. 

Keďže na daný turnaj sa všetci hráči skladali sumou 8,00 EUR, zúčastnilo sa 5 družstiev a celkový 

počet účastníkov bol cca 38, tak sa vybralo na štartovnom cca 304,00 EUR + zisk z predaja 

občerstvenia. Uvedená suma stačí na pokrytie nákladov pre všetkých účastníkov a preto sú uvedené 

zápisy NEOPODSTATNENÉ. 

POKLADNIČNÁ KNIHA – roky 2016 a 2017 – REPREZENTAČNÉ ( z časových dôvodov neboli 

skontrolované všetky účtovné zápisy) 

V oboch rokoch boli z reprezentačného fondu uhradené okrem iného nasledovné položky: 

1. Víno (cena do 4,00 EUR) – viac ako 20 ks 

2. Víno (cena od 4,00 do 10,00 EUR) – viac ako 30 ks 

3. Víno (cena nad 20,00 EUR) – minimálne 2 ks 

4. Koniferka – minimálne 22 fliaš 

5. Rum- minimálne 5 fliaš 



6. Chivas Regal – minimálne 1 fľaša (23,90 EUR) 

7. Finlandia – minimálne 1 fľaša 

8. Vodka Absolut – minimálne 1 fľaša 

9. Pivo Svijany – minimálne 40 fliaš 

10. Darčekové koše – rôzne organizácie plesy a oslavy 

Z uvedeného vyplýva, že starosta nakupuje minimálne 100 ks vína, resp. tvrdého alkoholu ročne 

z reprezentačného fondu. Otázne je na čo sa také veľké množstvo alkoholu používa.  

Taktiež bola odkontrolovaná aj kniha došlých faktúr za roky 2016 a 2017. 

Pred otvorením zasadnutia OZ boli prítomní oboznámení o prítomnosti regionálnej televízie RAJ. 

Pracovníci uvedenej televízie žiadali obecné zastupiteľstvo o možnosť nahratia záznamu na výrobu 

spotu do televíznych správ. OZ odhlasovalo, aby pracovníci televízie RAJ zotrvali na zasadnutí OZ bez 

nahrávania záznamu. 

 

Starosta zaujal svoje stanovisko k výsledkom kontroly na 17. riadnom zasadnutí OZ- dňa 18. apríla 

2018. Starosta predložil uzatvorenú obálku, ktorá bola zaevidovaná v knihe došlej pošty dňa 

12.4.2018, prečítal obsah doručenej pošty „Vyjadrenie starostu ku kontrolovaným záznamom.“ 

Podľa zák. č. 369/1990 Zb o  obecnom zriadení a zákona č. 357/2015 Z. z. - zákon o finančnej kontrole 

a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov  kontrola na OÚ môže byť vykonaná za týchto 

podmienok:  

1. Poslanci OZ v Jablonovom v súlade s § 11, ods. 4, písm. a), b), j), zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení, na základe prijatého uznesenia Obecného zastupiteľstva poveria hlavnú kontrolórku obce 

Jablonové, ktorá je jedine oprávnená osoba v obci, ktorá môže vykonať kontrolu zákonnosti, 

účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými 

právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, 

výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania 

všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení 

obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších 

úloh ustanovených osobitnými predpismi, čerpania rozpočtu, hospodárenia s majetkom obce, v 

súlade s § 18d, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,  na základe poverenia poslancami OZ 

uznesením (pričom poslanci môžu byť ako členovia finančnej komisie, alebo aj ako celok prítomní pri 

výkone kontroly) na základe § 25 zákona o obecnom zriadení. Hlavná kontrolórka obce Jablonové 

následne v súlade s § 20 až 27, zákona č. 357/2015 Z. z. - zákon o finančnej kontrole a audite a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov prípadne zákona č. 10/1996 o kontrole v štátnej správe ako aj 

ostatných všeobecne záväzných právnych noriem ako je zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 

138/1991 Z. z. o správe majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákon č. 9/2010 Z. z. o 

sťažnostiach v znení neskorších predpisov, zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, vykoná kontrolu avšak  na základe poverenia poslancami OZ (viď, § 

18e, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) alebo schváleného plánu kontrolnej činnosti HK. 



Následne po vykonaní kontroly podľa prijatého uznesenia a zadania úloh kontroly, vypracuje hlavná 

kontrolórka obce v zmysle §-u 18f, písm. d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo 

obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí. 

V uvedenej skutkovej podstate je objektom záujem na správnom zistení skutkového stavu veci v 

akom stave sa nachádza financovanie podliehajúce kontrole a kontrolu môže vykonať oprávnený 

orgán a spôsobom, ktorý neodporuje zákonu pri dodržaní procesných postupov a podmienok na 

vykonanie kontroly a až vtedy je možné kontrolu akceptovať ako právne relevantnú. 

Akceptujem, že komisia v zmysle zákona o obecnom zriadení je poradný, iniciatívny a kontrolný 

orgán, avšak aj pre tento orgán platia všeobecne záväzné právne predpisy ak sa rozhodne si 

uplatňovať kontrolnú  funkciu a to v tomto prípade nebolo naplnené a preto nie je možné brať výkon 

kontroly ako aj jej výsledky za právne relevantné.  

To je právny rámec, pričom v tomto prípade zohralo svoju rolu aj ľudské hľadisko a to skutočnosť, že 

hodnotenie a prezentované výsledky vnímam ako krajne subjektívne bez znalosti širších súvislostí, 

koncipované do manipulatívnej roviny až vykonštruované s cieľom poškodiť moju osobu a rodinu ako 

aj funkciu starostu, ktorú zastávam.  

Skutkové zistenia 

Dňa 17. 02. 2018 bola na OÚ v Jablonovom, 013 52 Súľov bez mojej prítomnosti vykonaná nezákonná 

kontrola za účasti poslancov OZ.  

Na 16.riadnom zasadnutí  OZ konanom dňa 16.02.2018   poslanci viď menný zoznam bod I. vyzvali na 

konci zasadnutia pracovníčku OcÚ.aby im bola nápomocná pri vykonaní kontroly na druhý deň t.j. 

17.02.2018 od 9.00 hod. Starosta obce Ladislav Čicka a aj samotná pracovníčka  upozornili, že táto 

právomoc prináleží kontrolórke obce p. Jozefíne Šípkovej, ktorá bola priamo prítomná na 

predmetnom zasadnutí.. Uvedení poslanci OZ túto informáciu nerešpektovali a prehovorili dotyčnú 

pracovníčku na otvorení  kancelárie napriek tomu, že v uvedený deň je obecný úrad zatvorený – 

sobota. Na tento úkon nebolo prijaté žiadne uznesenie ani nebolo žiadne poverenie.  Takéto konanie 

odporuje §-u 11, Obecné zastupiteľstvo a jeho úlohy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení, nakoľko poslanci OZ nemajú odborné oprávnenia na výkon a rozsah takejto kontroly. Toto 

oprávnenie v zmysle hore citovaných zákonných ustanovení má výlučne v obci hlavná kontrolórka. 

(štát môže zastupovať pri výkone kontroly v obci NKÚ, Finančné riaditeľstvo a ním poverené inštitúcie 

a pod...). 

Na základe tohto preverenia som bol vyzvaný poslancami zvolať mimoriadne zastupiteľstvo, ktoré 

som zvolal na deň 19.03.2018 

Dôkaz: uznesenie OZ č.170/2018 zo dňa 19.03 2018 

Uznesenie som nepodpísal, pretože mám zato, že kontrola je protizákonná.  

Dôkaz: uznesenie OZ č. 172/2018 a  173/2018 zo dňa 19.03 2018  

 

 



Záverečné vyjadrenie:  

Vážení poslanci a členovia finančnej komisie, vykonali ste z vlastnej iniciatívy kontrolu účtovníctva, na 

výkon ktorej nebolo prijaté platné  uznesenie Obecného zastupiteľstva v Jablonovom, čím nebol  

naplnený základný predpoklad na zahájenie kontroly, nebol naplnený celý legitímny procesný postup 

pre výkon kontroly v miestnej samospráve ako aj  výstup z kontroly nebol v súlade so všeobecne 

záväznými platnými právnymi predpismi SR, hlavne s poukazom na zákon č. 357/2015 o finančnej 

kontrole a v  neposlednom rade nebol z Vašej strany uplatnený legitímny postup v súlade so 

zákonom  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení – výkon kontroly prostredníctvom hlavného 

kontrolóra obce, ktorý ste nevyužili.  

Závery Vašej kontroly, ktoré práve s poukazom na skutočnosti uvedené vyššie nie je možné vnímať 

ako legitímne a považujem za dôležité uviesť, že výstupy, ktoré ste prezentovali na zasadnutí OZ 19. 

3. 2018  možno vnímať ako subjektívne hodnotenie veci bez znalostí súvislostí, s cieľom hľadať 

dôvody na diskreditáciu mojej osoby až mojej rodiny na základe vykonštruovaných konšpirácii aj za 

cenu pozmeňovania a fabulovania úradných dokumentov – stavebný denník, ktorý na základe 

základných vizuálnych znakov je výsledkom práce pre potvrdenie verzií členov skupiny, ktorá má 

záujem  poškodiť  nielen starostu obce ale aj samotnú obec.  

Z obsahu textu, ktorý bol prezentovaný na rokovaní OZ 19. 03. 2018 nebolo ani v jednom prípade 

definovanie konkrétneho všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorého porušenia som  sa mal 

svojim konaním ako starosta dopustiť. Prezentované výsledky sú výsledkom subjektívneho 

hodnotenia, bez toho že by boli brané do úvahy širšie súvislosti a bez znalosti okolitých skutočností  a 

bez  vyrieknutia  porušenia konkrétneho právneho predpisu. 

Vždy som konal v súlade so schváleným rozpočtom obce, v záujme obce a v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi.  

Okrem toho, pri tejto kontrole som nebol ani ja osobne, pričom teraz s odstupom času niekoľkých 

rokov Vám mám vysvetliť a „vyviniť“ sa z podozrení niektorých zaúčtovaných pokladničných 

dokladov. Zároveň ste v zázname uviedli, že som porušil a teda aj nakladal neefektívne s finančnými 

prostriedkami obce Jablonové a žiadate ma, aby som vrátil do obce 17000.-€, alebo ak sa akože podľa 

Vášho názoru vyviním z týchto niektorých  podozrení, tak len ostatnú časť z uvedenej sumy. Za tie 

roky, čo som tu starosta, ešte nikdy neboli tak rozsiahle podozrenia zo strany poslancov 

prezentované na moju osobu, pričom niektorí z Vás ste tu spoločne so mnou už niekoľko rokov. Vždy 

som Vás o všetkom informoval, čo robíme, ako robíme, odkiaľ berieme peniaze, čo koľko stálo a 

podobne. Preto aj vy ste zodpovední za to čo sa v našej obci robí, lebo ste to robili aj Vy pri 

niektorých obecných aktivitách. Ja som vždy používal obecné prostriedky podľa najlepšieho svojho 

svedomia a vedomia, použil som ich vždy v prospech obce a nikdy som sa neobohatil aj napriek 

môjmu nízkemu platu starostu obce za vykonávanú činnosť v prospech všetkých občanov 

Jablonového. Použitie finančných prostriedkov našej obci vždy bolo efektívne v zmysle schváleného 

rozpočtu obce Jablonové, v zmysle platných zákonov a nariadení, najmä zákona 523/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnku niektorých zákonov, zákona č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, zákona 357/2015 Z .z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, Zásadami hospodárenia s majetkom obce Jablonové a internými smernicami starostu obce 

Jablonové (napr. smernica o verejnom obstarávaní).  



Na základe Vašej kontroly bez právneho základu a Vašich domnienkach o spôsobenej škode má teraz 

nútite na základe Vami vypracovanej Zápisnice z kontroly účtovníctva poslancami OZ, ktorá sa konala 

17. 2. 2018, aby som vrátil Vami určenú hodnotu 17000.-€, teda aby som niečo konal a zaplatil za to, 

čo som v skutočnosti nikdy neurobil protizákonne a nikdy som sa neobohatil vo svoj prospech. Ak 

som mal niečo protizákonne vykonať a tým sa neoprávnene obohatiť (podľa Vášho subjektívneho 

názoru) o tom môže rozhodnúť iba súd svojim uznesením a nie partia poslancov, ktorí chcú mňa a 

moju rodinu evidentne zdiskreditovať, v súvislosti s blížiacimi sa komunálnymi voľbami primátorov a 

starostov  miest a obcí pred našimi občanmi ako poďakovanie za moju 8 ročnú prácu na úrade pri 

riadení obce Jablonové. Ak si vy myslíte, že som niečo spreneveril je to opätovne len Váš subjektívny 

názor, nakoľko by som musel porušiť niečo a naplniť všetky štyri znaky skutkovej podstaty trestného 

činu (prečin alebo zločin). 

Len pre pripomienku v súvislosti s činnosťou DHZ Jablonové, ak si niekto z Vás myslí, že tu napíšete na 

úrade žiadosť napr. na vozidlo IVECO Daily, prívesný protipovodňový vozík, alebo dotáciu na  

rekonštrukciu budovy DHZ vo výške 30000.-€, ktorá je už Rozhodnutím schválená a v najbližších 

dňoch sa očakáva návrh Zmluvy o pridelení finančných prostriedkov z Ministerstva vnútra SR vo výške 

30000.-€ na podpis a poukázanie 30000.-€ na účet obce Jablonové do mesiaca od podpísania zmluvy, 

alebo že riešite iné projekty a čakáte, kto Vám ich v Bratislave na ministerstve schváli, alebo v Žiline 

na ŽSK v rámci programu IROP, alebo dotáciu na kultúru, tak asi žijete v inom svete. Alebo že niekto 

za Vami príde, či náhodou nechceš horeuvedené veci zabezpečiť...???. Páni poslanci a najmä hasiči, 

keby som nebol využil všetky moje možnosti a poviem otvorene aj niektorých ľudí a moje známosti, 

teda som použil aj inú bežne dostupnú činnosť naviac, čo som nemusel urobiť ale urobil som v 

prospech hasičov a našich občanov pre záchranu ich majetkov, nikdy by tieto veci neboli urobené a 

zabezpečené. Namiesto toho, aby ste sa venovali rozvoju našej obce, hľadáte rôzne špekulatívne 

intrigy a nástroje, ako ma odstaviť od výkonu funkcie starostu obce, pričom som bol riadne 

demokratický zvolený v komunálnych voľbách 2014.  

Je smutné, že v tejto súvislosti zaťahujete do Vášho podozrenia aj moju rodinu – sestru, ktorá si 

rekonštruovala svojpomocne rodinný dom a taktiež aj môjho syna, ktorý stavia rodinný dom 

svojpomocne a má zatiaľ hotovú hrubú stavbu nie z Ytongu, ktorý bol použitý na stavbe Budovy pre 

šport, ale Porofixu. Chodíte po okolí a fotíte si túto chalupu, ako keby som ju ja a môj syn postavili z 

toho, že sme niečo ukradli z obce, či už pri výstavbe budovy pre šport alebo z iných vykonaných 

údržbárskych prác. Stavba Budova pre šport – 2. etapa začala sa realizovať 22. 6. 2015 prvým zápisom 

v SD a môj syn začal stavať  rodinný dom na základe právoplatného stavebného povolenia zo dňa 

26.06.2017.  

Zdôrazňujem ešte raz vždy som konal podľa môjho najlepšieho vedomia a svedomia v snahe zlepšiť 

život všetkých občanov Jablonového. Proti Vami vykonštruovaným postupom a obvineniam sa 

budem brániť všetkými dostupnými zákonnými prostriedkami. 

Uvedené vyjadrenie bude predmetom rokovania Obecného zastupiteľstva v Jablonovom dňa 

18.04.2018  a bude zverejnené ako príloha rokovania aj na úradnej tabuli obce Jablonové ako aj na 

webstránke obce. 

Týmto sa skončila spolupráca medzi starostom a piatimi poslancami ,ktorí kontrolu vykonávali. Boli 

to: Ing. Jozef Hanulík, Peter Čička, Ján Galo, Vincent Bučo a Ing. Juraj Krajči PhD. 



 

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 

 Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konali 10.novembra. Boli dvaja kandidáti na starostu obce: 

Ladislav Čička a Peter Čička. 

Volebná účasť voličov bola 75,37 %. 

Výsledky volieb:  

V zoznamoch voličov bolo zapísaných 743 osôb. Nezávislý kandidát Ladislav Čička získal 444hlasov, 

nezávislý kandidát Peter Čička  získal 107 hlasov 

Za poslancov boli zvolení : Beata Čičková (SNS)  366 hlasov 

                                                Bc.Viktória Ciprichová, nezávislá kandidátka, 342 hlasov 

                                                Štefan Hanzel (SNS) 316 hlasov 

                                               Miroslav Tarhaj (KDH) 308 hlasov 

                                               Ing.Michal Staríček (nezávislý kandidát) 292 hlasov 

                                              Ing.František Čička (nezávislý kandidát) 284 hlasov 

                                              Daniel Baláž (nezávislý kandidát) 262 hlasov 

Za poslancov neboli zvolení: Ing.Pavol Rosa (nezávislý kandidát), Peter Galo (nezávislý kandidát), 

Andrej Taška(KDH), Vincent Bučo (KDH), Ing.Jozef Hanulík (KDH), Ján Galo (Národná koalícia), 

Ing.Juraj Krajčí, PhD. (nezávislý kandidát. 

Prvé ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 2.decembra v sále kultúrneho 

domu. Predseda miestnej volebnej komisie Mgr. Andrea  Butková  oboznámila prítomných 

s výsledkami volieb a odovzdala  osvedčenia o zvolení  novozvoleným poslancom obecného 

zastupiteľstva a starostovi. Na tomto zasadnutí boli zriadené komisie obecného zastupiteľstva. 

1.Finančná komisia, jej predsedom sa stala Beata Čičková, členovia Ing.Jana Hanulíková a Miroslav 

Tarhaj. 

2.Komisia pre rozvoj vzdelávania, kultúry a športu, jej predsedom sa stala Bc.Viktória Ciprichová, 

členovia Štefan Hanzel, Marcel Baláž, Veronika Čičková, Jozef Butko. 

3.Stavebno-cestná komisia ,jej predsedom sa stal Daniel Baláž, členovia Ing. Pavol Rosa, Ing.František 

Čička, Ing.Michal Staríček a Peter Galo. Starosta navrhol za svojho zástupcu poslankyňu Beatu 

Čičkovú. 

 



Evidencia obyvateľstva 

K 1.januáru 2018 mala naša obec 904 obyvateľov. Do obce  sa prihlásilo na trvalý pobyt  14 

obyvateľov, z toho 10 dospelých a 4 deti. Z obce sa odhlásilo 7 obyvateľov, z toho 6 dospelých a 4 

deti. 

V roku 2018 sa narodilo 12detí: Jakub Krajči, Lukáš Čička, Sofia Škubáková, Jakub Medvec- Polak, Zara 

Bučová, Viktor Bučo, Richard Hanulík, Diana Krajčiová, Andrej Čička, Benjamín Hanulík, Viktória 

Csavoly, Amélia Rosová. 

V tomto roku zomrelo 10 občanov: František Lukáčik, Mária Krajčiová, Ján Koštek, Emília Krajčiová, 

Ján Čička, Peter Matúš, Michal Štefún, Vladimír Kapusniak, Vincencia Butková, Peter Krajči. 

V tomto roku bolo 11 sobášov: Monika Matúšová – Martin Hanulík, Anna Kocianová- Ing.Michal 

Demáček, Kamil Raždík- Nikola Husárová, Silvia Čičková- Martin Jančiček, Barbora Staríčková – 

Dalibor Ruman, Anton Horvát – Marcela Kubicová, Lenka Bučová- Ing. Ján Birošík, Miroslava 

Deckárová-Rainer Bruno, Daniela Gaňová – Jozef Kostka, Ivana Staríčková – Patrik Krivošík, Anton 

Deckár-Tamta Rekhviashvili. 

 

3.Kultúra 

Dňa 16.februára  na riadnom zasadnutí  obecného zastupiteľstva bol vypracovaný  plán kultúrnych 

a spoločenských podujatí, ktoré bude organizovať  obec: 

30.apríl  Stavanie obecného mája 

13.máj    Deň matiek 

2.jún       Deň detí 

26.august            Odhalenie pamätníka padlým občanom v 1.svetovej vojne 

22.september      Zájazd  - Žabokreky nad Nitrou- pri príležitosti 100.výročia narodenia  Mons. Justína  

                                Beňušku 

23.september       Slávnostná svätá omša a akadémia v kultúrnom dome pri príležitosti 100.výročia  

                               Narodenia  Mons.Justína Beňušku. 

5.-7. október        Výstava ovocia a zeleniny, vernisáž fotografií k 750.výročiu založenia obce 

14.október           Posedenie s dôchodcami 

19.-20.október    Pútnicko  – poznávací zájazd do Wieliczky, Wadovic a Krakowa  

9.december         Mikulášske popoludnie 

 



Odhalenie pamätníka padlým občanom  v 1.svetovej vojne 

V súvislosti so 100.výročím ukončenia  1.svetovej vojny , obec  sa rozhodla venovať obetiam padlým 

v 1.svetovej vojne  pamätník. 

Mená našich rodákov, ktorí zahynuli počas vojny sú vytesané  na Pamätníku obetiam 1.svetovej 

vojny. Každé meno nám približuje človeka, ktorý žil so svojimi najbližšími v rodinnom kruhu, mal svoje 

plány do života, sny a ideály. Všetko zničila vojna a udalosti, ktoré jej predchádzali.  Boli to vojaci, 

ktorí obetovali svoje životy na frontoch. Mnohé deti zostali bez otcov a ženy bez mužov. Zaslúžia si 

našu vďaku,  úctu a spomienku. Pamiatku našich rodákov, ktorí vo svetovej vojne zahynuli  sme si 

pripomenuli svätou omšou a odhalením tohto pamätníka. Svätú omšu celebroval .... 

 

100. výročie narodenia  Mons. Justína Beňušku 

V našej obci sme si pripomenuli 100.výročie narodenia kňaza Nitrianskej diecézy, titulárneho 

klížskeho opáta a bývalého politického väzňa Mons. Justína Beňušku. V sobotu 22.septembra 

o 10.hodine bola svätá omša vo farskom kostole Panny Márie, Kráľovnej anjelov v Žabokrekoch nad 

Nitrou, ktorú celebroval  Vdp. Václav Galo. Po svätej omši  bola pietna spomienka  pri hrobe Justína 

Beňušku na cintoríne. 

V nedeľu 23.septembra  o 10.hodine bola svätá omša v kostole Panny Márie Ružencovej  

v Jablonovom. Hlavným  celebrantom  bol Mons. Michal Baláž. Na svätej omši boli prítomní speváci, 

športovci, hasiči, miništranti a mnohí občania. Ich  prítomnosť dala tejto slávnosti dôstojný 

a slávnostný charakter. Na svätej omši sa zúčastnili aj politickí väzni, spoluväzni  Mons. Justína 

Beňušku. Po omši vystúpil so svojím príhovorom predseda Konfederácie politických väzňov  Peter 

Sandtner. 

Po svätej omši bol odhalený a požehnaný Pamätník Justína Beňušku na cintoríne. Program pokračoval 

o 14.hodine spomienkovou akadémiou v kultúrnom dome.  

 

Výstava ovocia a zeleniny 

V sále kultúrneho domu sa konala 5.-7.októbra tradičná výstava ovocia, zeleniny a kvetov. Občania 

prinášali do kultúrneho domu ukážky zeleniny a ovocia . Zo zeleniny musíme spomenúť obrovské 

tekvice, zemiaky, mrkvu či cukety. Nesmieme zabudnúť na krásne exponáty papriky a čili papričky. 

Okrem toho sa prezentovali  aj deti materskej školy svojimi pestrými nápadmi. Ukázali svoju 

šikovnosť  a umenie pretvoriť ovocie a zeleninu do očarujúcich výtvorov. Výstava bola obohatená  

o súťaž „ O najkrajšie jablko.“ 

Umiestnenie súťaže:  1.miesto     Anton Bučo   č.26            odroda  Rozela 

                                        2.miesto    Branko Tarhaj  č. 287    odroda    Angold 

                                        3.miesto    Jozef  Sakala   č. 212      odroda    Malinové- Hornokrajské 



Víťazi si zaslúžia pochvalu, ale aj všetci občania ,ktorí prispeli svojimi ukážkami ovocia, zeleniny  

a kvetov, aby sa výstava uskutočnila.Za krásnu výzdobu a aranžovanie jedotlivých exponátov  sa 

musíme poďakovať pani Janke Krajčiovej. 

Súčasťou výstavy bola aj prezentácia fotografií, ktoré nám priblížili históriu našej obce. V tomto roku 

sme si pripomenuli 750.výročie založenia obce. 

 

4.Šport 

Výročná členská schôdza TJ sa konala 22.júna 2019 v kultúrnom dome v Jablonovom, na ktorej bola 

zhodnotená činnosť futbalistov za uplynulý rok.  

Mužstvo žiakov:  Jablonové – Súľov   2:3                                          Súľov – Jablonové    1:0    

                               Hlboké – Jablonové  0:9                                        Jablonové – Hlboké  8:1 

                              Jablonové – Považský Chlmec  1:2                       Pov.Chlmec – Jablonové  5:2 

                              Kolárovice – Jablonové 5:3                                    Jablonové – Kolárovice   2:3 

                              Jablonové – Kotešová 2:1                                        Kotešová -  Jablonové   1:3 

                              Jablonové- Zádubnie 1:2                                        Zádubnie – Jablonové     6:2      

                               Divinka -  Jablonové   5:0                                      Jablonové-  Divinka         2:1 

                               KŠK Žilina – Jablonové  2:1                                   Jablonové – KŠK  Žilina   7:0   

                              Jablonové – Petrovice  3:4                                     Petrovice – Jablonové    7:0 

                                     Dolný Hričov – Jablonové 12: 0                         Jablonové – Dolný Hričov  3:6 

                                     Jablonové – Ovčiarsko    3:12                            Ovčiarsko – Jablonové       3:1 

Žiaci odohrali 22zápasov, získali 6 výhier, 16 prehier , celkové umiestnenie  10.miesto.Najlepším 

strelcom za sezónu sa stal Alexander Sakala  s 28 gólmi. 

Mužstvo mužov odohralo 24 zápasov, získali 7 výhier, 1remízu, 16 prehier, celkové umiestnenie 

12.miesto.Najlepším strelcom za mužov sa stal Martin Čička s 13 gólmi. 

Výbor TJ pre sezónu 2018/2019:  Manager ISSF :  Ivan Čička 

                                                            Tajomník:          Pavol Čička 

                                                             Pokladník:        Veronika Čičková 

                                                             Vedúci dospelých:  Peter Galo 

                                                             Vedúci žiakov:  Štefan  Galo 

                                                             Hospodár:            Michal Paur 



                                                              Členovia výboru:  Štefan Hanzel, Michal Bučo st., Michal Bučo 

 

Enduro  team 

14.4.2018 ENDURO CUP STRED Trenčín 

Výsledky:kategória PROFI LADY- Natália Bučová 1.miesto 

19.5.2018 ENDURO CUP STRED Lehota pod Vtáčnikom 

Výsledky:PROFI LADY Natália Bučová 3.miesto, kategória Junior- Mário Bučo 9.miesto 

26.-27.5.2018 Medzinárodné majstrovstvá v COUNTRY CROSSE Skýcov 

Výsledky:kategória ŽENY- Natália Bučová 3.miesto, kategória KADET- Mário Bučo 9.miesto 

9.6.2018 ENDURO CUP STRED Kopernica 

Výsledky: kategória ŽENY PROFI – Natália Bučová 1.miesto,kategória JUNIOR – Mário Bučo 8.miesto 

7.-8.7.2018 Medzinárodné majstrovstvá SR v country crosse Žaškov 

Výsledky:kategória ŽENY –Natália Bučová 2.miesto, kategória KADET – Mário Bučo 7.miesto,v nedeľu 

8.7. po páde a poruche chladiča preteky nedokončil. 

5.8.2018 Countrycross Chlebnice 

Výsledky: kategória PROFI- Mário Bučo 13.miesto a Natália Bučová 14.miesto 

11.-12.8.2018 Countrycross Domaniža 

Výsledky:kategória HOBBY E1 – Natália Bučová 11.miesto,kategória Slovenský pohár E1 –Mário Bučo 

9.miesto 

15.9.2018 ENDURO CUP STRED Lovčica 

Výsledky:kategória Junior – Mário Bučo 4.miesto,kategória PROFI LADY – Natália Bučová 1.miesto 

20.10.2018 ENDURO CUP STRED Kopernica   

Výsledky: kategória Junior – Mário Bučo  6.miesto,kategória PROFI LADY – Natália Bučová  2.miesto 

Konečné hodnotenie za rok 2018 

Seriál Medzinárodných majstrovstiev SR (MMSR) 

-COUNTRY CROSS a ENDURO: kategória KADET – Mário Bučo 11.miesto,kategória PROFI LADY- 

Natália Bučová – 5.miesto 

-seriál ENDURO CUP STRED : kategória Junior – Mário Bučo 7.miesto,kategória PROFI LADY- Natália 

Bučová 2.miesto 



-  

5.Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) 

6.januára sa konala výročná členská schôdza , na ktorej  členovia DHZ zhodnotili svoju činnosť. Z ich 

činnosti treba vyzdvihnúť  predľženie prístrešku  v areáli  Pod Stráňou. 29.apríla sa zúčastnili sv. omše 

pri príležitosti sviatku sv. Floriána v Predmieri. 12.mája  zorganizovali  autobusový zájazd na Hasičskú 

púť do Šaštína, ktorého sa zúčastnilo 24 hasičov. 

V piatok 25.mája sa uskutočnilo územné kolo hry Plameň. Výsledky našich žiakov na súťaži: štafeta 

CTIF a štafeta  8.50m-dievčatá obsadili 6.miesto zo siedmich družstiev a chlapci tiež  6.miesto 

z deviatich družstiev. V disciplíne požiarny útok chlapci obsadili 8.miesto  a dievčatá vybojovali pohár 

za 2.miesto. Postup na krajské kolo hry Plameň  si v kategórii dievčatá vybojovali Petrovice  

a v kategórii chlapci Setechov. 

V nedeľu 27.mája sa uskutočnilo územné kolo dorastu a dospelých zorganizované v spolupráci  ÚzO 

DPO Bytča. V kategórii ženy  zvíťazil Hliník nad Váhom , naše ženy obsadili posledné delené miesto , 

lebo nedokončili požiarny útok. V kategórii dorastenky  vyhral Hliník nad Váhom. V kategórii muži 

vyhral Hliník nad Váhom , naši muži obsadili 10.miesto, v kategórii dorast zvíťazilo Hrabové. 

4.augusta sa uskutočnil 13. ročník súťaže o Putovnú skalu DHZ Jablonové, 7.ročník o Pohár Pirkošov 

a 3.ročník detskej súťaže o Pohár DHZ Jablonové. 

O 10.hodine sa začal 3.ročník detskej súťaže  o Pohár DHZ Jablonové, víťazom  v kategórii chlapcov sa 

stal  Setechov I časom 13,30s pred Hrabovým a 3.miesto vybojovali  naši chlapci Jablonové I časom 

14,43s, Jablonové II vo svojej súťažnej premiére dosiahlo čas 19,88s a obsadilo 10.miesto 

z 12.družstiev. Kategóriu dievčat ovládlo naše družstvo časom 14,87s pred súperkami z Kolárovíc  

a Predmiera. Kategórie dievčat sa zúčastnilo 8.družstiev. 

Putovnú skalu DHZ Jablonové získalo družstvo mužov z Mojšovej Lúčky časom 13,526s pred KL AUTO 

Jasenové a Hliníkom nad Váhom. Naši muži obsadili  časom 17,695s 21.miesto z 28 štartujúcich. 

Medzi ženami  si víťazstvo vybojovali hasičky zo Streženíc  časom 16,931s pred Bytčicou a Hliníkom 

nad Váhom II. Čas našich žien 20,504s stačil na 10.miesto z 12.súťažiacich. 

Po zotmení sa začal 7.ročník súťaže o Pohár Pirkošov, ktorej sa zúčastnilo 37.družstiev  z toho 11 

ženských. V ženskej kategórii zvíťazili časom 17,800s ženy z Blažoviec pred Hliníkom nad Váhom II 

a Kolárovicami. Naše ženy časom 34,649s obsadili 10.miesto. Kategóriu mužov časom 13,577s ovládlo 

družstvo z Ďurďového  pred Malou Bytčou  a Staškovom. Naši muži dosiahli  čas 16,199s a obsadili 

8.miesto. O občerstvenie sa postarali tiež členovia hasičského zboru. 

23.novembra členovia DHZ pripravili v kultúrnom dome okrskové darovanie krvi. Keď už prvý darca 

sedel v kresle ,bola náhle prerušená dodávka elektrickej energie do obce. Po pár minútach sa situácia 

zopakovala, v dôsledku čoho pani primárka odberovú akciu zrušila a pozvala všetkých zúčastnených  

na darovanie krvi do transfúznej stanice žilinskej nemocnice, čo aj niektorí využili. 

28.decembra odprevadili na poslednej ceste dlhoročného člena  DHZ Petra Krajčiho, ktorý zomrel vo 

veku 67 rokov. 



V tomto roku sa do súťaží zapojilo päť družstiev: muži, ženy, dievčatá, chlapci a zmiešané družstvo 

najmladších pretekárov. Ženy absolvovali SSHL a obsadili  posledné 8. miesto  s počtom bodov 67. 

Víťazky z Ihrišťa získali 147 bodov. Ženy sa ešte zúčastnili súťaží v Ďurďovom a Velkých Karlovicích –

Tísňavách. Muži sa zapojili do SSHL a NHL Žilinského kraja a ani v jednej lige neabsolvovali plný počet 

kôl. V SSHL vynechali  dve kolá v Staškove a v Trnovom a v NHL, jedno kolo v Blažovciach. V SSHL 

získali 117 bodov a obsadili 19.miesto z 22 štartujúcich. Víťazi z Hliníka nad Váhom získali 255 bodov. 

V NHL Žilinského kraja získali 88 bodov , obsadili 11 miesto zo 14 družstiev. Muži sa ďalejzúčastnili 

súťaží v Ďurďovom, Tŕstí, Pružine, Streženiciach, Hornom Lieskove a v Stupnom. 

Žiacke družstvá absolvovali BDHL, skôr ako predviedli prvý súťažný pokus, na rozdiel od dospelákov  

poctivo trénovali pod vedením Petra Tarhaja. Dievčatá obsadili v celkovom poradí BDHL 2.miesto 

s počtom bodov 110, keď nestačili len na dievčatá z Kolárovíc, ktoré získali 123 bodov. Najlepší čas 

13,83s získali v záverečnom kole v Predmieri. Dievčatá sa zúčastnili  aj dvojkolovej súťaže vo Vraní, 

v spoločnej kategórii s chlapcami obsadili 6.miesto. Chlapci si v celkovom hodnotení BDHL vybojovali 

3.miesto. Na ligových kolách obsadili  dvakrát 2.miesto a trikrát 3.miesto. Najlepší čas 14,27s dosiahli 

v Kolároviciach. Najmenší súťažiaci sa zúčastnili okrem domácej súťaže aj ligového kola v Predmieri, 

kde časom 19,00s obsadili 9.miesto. 

Výbor DHZ Jablonové sa počas roka stretol osemkrát. V priebehu roka sa Peter Tarhaj, Peter Čička st. 

a Peter Krajči ml. podľa možností  zúčastňovali zasadnutí komisií a pléna UzO DPO v Bytči. 

S Iveco Daily sme najazdili 1560 km. 

6.Počasie 

Rok 2018 bol považovaný za veľmi teplý rok. V januári sa ranné teploty pohybovali od  -7°C do +2° C, 

denné teploty vystúpili od -3 do +6°C. V mesiacoch február a marec dosahovali ranné teploty od -21 

do +9°C a denné boli od + 13 do +27°C. V noci, z 29. na 30. apríla 2018, bola nameraná teplota +19 °C. 

Od apríla bolo mimoriadne teplo. Mesiac jún bol daždivý, vyskytli sa bohaté zrážky, ktorých 

následkom bolo zatopenie viacerých miestnych komunikácií hlavne na západnom Slovensku 

a v Bratislave. V júli boli dažďami zasiahnuté najmä Vysoké a Nízke Tatry. Leto bolo veľmi teplé, 

v mesiacoch júl a august dosahovali ranné teploty od +6 do 16 stupňov Celzia a denné hodnoty od 

+16 do +30 stupňov. Mesiac september bol tiež teplý, kde denné teploty dosahovali hodnoty od +11 

do +24 °C. Dušičkové obdobie bolo mimoriadne teplé. Dňa 1.novembra dosahovala ranná teplota 

+11stupňov Celzia a cez deň bola nameraná hodnota + 18 stupňov Celzia. Koniec roka bol teplotne 

priemerný.  

7. Výstavba        

V tomto roku sa začal realizovať projekt „ Rozšírenie kapacít MŠ Jablonové“. Stavebné práce začali 

v júni, pokračovali až do októbra. Týmto projektom sa zvýšila kapacita MŠ z 24 na 38 detí. V súlade 

s projektovou dokumentáciou boli zrekonštruované priestory kuchyne, jedálne, triedy MŠ a učebne 

ZŠ. Keďže finančné krytie nezahŕňalo priestory WC,  z toho titulu boli žiaci 1. a 2 .ročníka presunutí do 

ZŠ  v Súľove.   

V tomto roku začal s výstavbou svojho rodinného domu Marián Nekanický.  

8. Zaujímavosti 



V televíznej vedomostnej súťaži duel sa zúčastnil náš rodák Mgr. Martin Hanulík, ktorý v súčasnosti 

býva vo Zvolene.  

Kroniku zapísala Mgr. Jana Čičková 


