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napísaná na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Jablonovom 

dňa 14. 05. 2021 na Obecnom úrade v Jablonovom 
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Zápisnica 

napísaná dňa 14. 05. 2021 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 Daniel Baláž a Bc. 

Viktória Ciprichová. 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 124/2021. 

 

K bodu č. 3 

Schválenie programu zasadnutia zastupiteľstva 

Starosta obce prítomných oboznámil s programom zasadnutia. 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonové prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 125/2021. 

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

 

K bodu č. 4 

Kontrola plnenia uznesení 

Starosta obce Ladislav Čička prečítal uznesenia z predchádzajúcej schôdze OZ Jablonové, 

ktorá sa konala 16. 12. 2020 a skontroloval ich plnenie. 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonové prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 126/2021. 

 

K bodu č. 5   

Rozpočtové opatrenia č. 7/2020, 1/2021, 2/2021 a 3/2021 

Účtovníčka obce Anna Bučová oboznámila poslancov so zmenami v rozpočte za rok 2020 

uvedených v RO č. 7/2020, ktorým došlo k zmenám rozpočtu navýšením, príp. znížením 

výšky pôvodne rozpočtovaných finančných prostriedkov resp. presunmi medzi jednotlivými 

položkami a ktoré boli vykonané v kompetencii starostu obce v zmysle Zásad hospodárenia s 

finančným prostriedkami a platných právnych predpisov SR v rámci uzávierkových operácii. 

Poslanci obecného zastupiteľstva toto rozpočtové opatrenie zobrali na vedomie. 
Rozpočtovým opatrením č. 1/2021 došlo k zmenám na strane príjmovej časti rozpočtu a to 

zapracovaním čiastok v príjmoch: na transfery so ŠR – dotácia na MOM, sčítanie osôb domov 

a bytov, na nákup kníh do knižnice a na vojnové hroby a v položkách – príjmy z dobropisov 

a z refundácie a z prenajatých pozemkov. Toto opatrenie bolo vykonané v kompetencii 

starostu obce. 

V RO č. 2/2021 sú zapracované hlavne skutočnosti vyplývajúce so zapojením výdavkov zo 

ŠR na prijaté transfery a preúčtovanie výdavkových položiek hradených z vlastných zdrojov 

spojených s testovaním na COVID-19 na výdavkové položky, ktoré sú hradené zo ŠR.  

RO č. 3/2021 s týka schváleného výdavku na spolufinancovanie Školského klubu detí za 

obdobie 9-12/2020, ktoré bolo schválené uznesením 116/2020. Realizácia tohto výdavku bola 

navrhnutá úpravou rozpočtu – t.j.  znížením výdavkov na opravu miestnych komunikácii. 

Plánované rozpočtové príjmy v roku 2021 boli upravené na 316 612,71 €, plánované 

rozpočtové výdavky v roku 2021 boli upravené na 316 236,35 €, konečný rozpočet po 3. 

zmene v roku 2021 zostáva prebytkový vo výške 376,36 €. Poslanci obecného zastupiteľstva 

Rozpočtové opatrenie č. 3/2021 hlasovaním schválili. 
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Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonové prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 127/2021.  

Rozpočtové opatrenia sú prílohou č. 3 – 6  tejto zápisnice. 

 

K bodu č. 6 

Informatívna správa k inventarizácii majetku obce k 31.12.2020 

Účtovníčka obce Anna Bučová podala poslancom obecného zastupiteľstva správu o 

inventarizácii stave majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce k 31.12.2020, 

ktorá bola vykonaná na základe príkazu starostu obce zo dňa 16. 12. 2020 za účelom overenia 

skutočného stavu a účtovného stavu majetku a správnosti vedenia majetku a záväzkov v 

účtovníctve. Inventarizačná komisia zhodnotila výsledky a konštatovala, že inventarizáciou 

neboli identifikované žiadne inventarizačné rozdiely. Poslanci správu o inventarizácii majetku 

zobrali na vedomie. 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonové prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 128/2021.  

Informatívna správa je prílohou č. 7 tejto zápisnice 

 

K bodu č. 7 

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Jablonové za rok 2020 

Bc. Jozefa Šipková predložila Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce 

Jablonové za rok 2020. Túto správu je v zmysle zákona povinná predložiť obecnému 

zastupiteľstvu najmenej raz ročne. Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra bola v roku 2020 

vykonávaná v rozsahu stanovenom § 18 d) zákona č. 369/1990 Z. z. a spočívala v kontrole 

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, 

kontrole príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrole vybavovania sťažností a 

petícií, kontrole plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrole dodržiavania interných 

predpisov obce. Poslanci Obecného zastupiteľstva Správu o kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce Jablonové za rok 2020 zobrali na vedomie. 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonové prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 129/2021. 

Správa je prílohou č. 8 tejto zápisnice. 

 

K bodu č. 8 

Preskúmanie majetkového priznania starostu a kontrolórky obce Jablonové za rok 2020 

Na preskúmanie majetkového priznania starostu bola vytvorená a schválená komisia na 

ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v zložení predseda: 

Štefan Hanzel a členovia: Ing. František Čička a Ing. Michal Staríček. Uvedená komisia 

preskúmala majetkové priznanie starostu obce za rok 2020 a konštatovala, že starosta uviedol 

všetky potrebné informácie, ktoré sú pravdivé.  

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonové prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 130/2021. 

 

K bodu č. 9 

Schválenie zápisov do kroniky za rok 2019 a 2020 

Kronikárka obce Mgr. Katarína Hrabovská predložila obecnému zastupiteľstvu spracované 

zápisy do kroniky za rok 2019 a 2020. Poslanci a občania uvedené zápisy mohli 

pripomienkovať, ale v stanovenom čase neboli doručené na OcÚ žiadne pripomienky, tak 

obecné zastupiteľstvo ich schválilo bez pripomienok. 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonové prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 131/2021. 
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Zápisy do kroniky za rok 2019 a 2020 sú prílohou č. 9-10 tejto zápisnice 

 

Poznámka: Pred rokovaním bodu č.10 sa dostavil poslanec Miroslav Tarhaj. 

 

K bodu č. 10 

Schválenie odpredaja pozemku č. CKN 528/16 a časti pozemku 528/4 trom žiadateľom 

Po predložení doplneného znaleckého posudku na určenie ceny za prebytočné pozemky obce, 

o ktoré majú záujem občania: Lukáš Čička, bytom Jablonové 304; Jozef Krajči, bytom 

Jablonové 150; Iveta Matúšová, bytom Jablonové 169; vyjadrili poslanci súhlas s doplnením 

návrhu uznesenia o požiadavku zaplatenia nákladov za vypracovanie znaleckého posudku. 

Poslanec Ing. František Čička dal požiadavku buď na zriadenie vecného bremena  alebo v 

budúcnosti povinnosť kupujúcich súhlasiť so zriadením vecného bremena na vybudovanie 

inžinierskych sietí v prospech prislúchajúcich správcov. Možnosť zápisu vecného bremena do 

katastra nehnuteľností sa preverí do schôdze obecného zastupiteľstva, keď sa bude 

schvaľovať kúpno-predajná zmluva k predmetným nehnuteľnostiam.  

Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonové prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 132/2021. 

Znalecký posudok je prílohou č. 11 tejto zápisnice. 

 

K bodu č. 11 

Zverejnenie zámeru – odpredaj časti pozemku 528/17 a 528/4 z majetku obce podľa 

osobitného zreteľa pre dvoch žiadateľov 
Na základe doručených žiadostí od občana p. Dušana Butku, bytom Jablonové 180 a p. 

Jozefíny Danížkovej, bytom Jablonové 179, o odkúpenie časti pozemkov na parcele č. KN-C 

528/17, ktorá je vo vlastníctve obce, bola požiadavka zo strany obecného zastupiteľstva 

o doplnenie podkladov, a to geometrický náčrt, v ktorom geodet vyznačí veľkosť záberu 

pozemku, ďalej snímku z mapy a LV. Po predložení uvedených dokumentov poslanci navrhli, 

aby stavebná komisia vykonala obhliadku pozemkov na odkúpenie z parcely č. KN-C 528/17 

a 528/4 priamo v teréne a vydala o tom správu do termínu nasledujúceho zastupiteľstva. 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonové prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 133/2021. 

 

K bodu č. 12 

Schválenie  žiadosti o vyjadrenie k štúdii na parcele C-KN 549/15 v k.ú. Jablonové pre 

žiadateľa Patrika Hanulíka 

V zmysle žiadosti o vyjadrenie k štúdii na parcele C-KN 549/15 v k.ú. Jablonové, ktorá je vo 

vlastníctve v 1/1 Patrika Hanulíka, bytom Jablonové 245, postupovalo Obecné zastupiteľstvo 

vo vyjadrení kladne, nakoľko obec nemá vlastné pozemky na realizáciu bytovej výstavby a zo 

strany občanov je o takéto bývanie záujem. Podľa architektonickej štúdie sú naplánované na 

výstavbu dva 4-bytové domy, šesť rodinných domov a prístupová komunikácia, ktorú 

vybuduje na vlastné náklady. Súčasne poslanci upozornili na problém s odvodnením tejto 

parcely, aby sa na túto skutočnosť nezabudlo v projektovej dokumentácii. 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonové prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 134/2021. 

Architektonická štúdia je prílohou č. 12 tejto zápisnice. 

 

K bodu č. 13 

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 6 

žiadostí v termíne do 13. 05. 2021. Pred rozhodnutím o pridelení bytu preskúmali poslanci 
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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 pri výbere nového nájomníka, voľba prebiehala v jednom 

kole tajného hlasovania. Výsledok hlasovania určil nového nájomníka bytu č. 6 – spoloční 

žiadatelia: Samuel Sedlák, Jablonové č. 109 a Zuzana Kecíková, Jablonové č. 105. 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonové prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 135/2021.  

 

K bodu č. 14 

Rôzne info 
a) starosta obce oznámil: 

 prípravu verejného obstarávania na 3. etapu budovania chodníkov na cintoríne a na 

oplotenie Materskej školy v Jablonovom 

 postup pri odovzdávaní kompostérov do domácností 

 plánované natieranie zábradlia popri vodnom toku v obci 

 spoluprácu a súčinnosť pri realizácii osvetlenia k rodinnému domu v k.ú. Predmier pre 

p. Rudolfa Lukáčika 

 odpredaj starých stĺpov, ktoré slúžili pre miestny rozhlas, o ktoré majú záujem aj 

niektorí občania - po ocenení výkupnej hodnoty v zberných surovinách bude možné 

uskutočniť ich odpredaj 

 zakúpenie suchého asfaltu na opravu výtlkov na miestnych komunikáciách 

 

K bodu č. 15 

Diskusia 

Poslanec Ing. Michal Staríček požiadal o lepšie nastavenie ozvučenia miestneho rozhlasu 

v niektorých lokalitách – napr. na začiatku obce...  

Poslankyňa Beata Čičková oznámila, že nesvieti lampa verejného osvetlenia pri rodinnom 

dome Petra Tarhaja. 

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

bodom programu. 

 

K bodu č. 16 

Záver 

Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a riadne zasadnutie ukončil.  

 

 

Ladislav Čička, starosta obce ........................................................ 

 

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

 

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

 

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

 

Daniel Baláž, overovateľ  ........................................................ 


