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napísaná na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Jablonovom 

dňa 21. 06. 2021 na Obecnom úrade v Jablonovom 
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Zápisnica 

napísaná dňa 21. 06. 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 Beata Čičková 

a Miroslav Tarhaj. 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 136/2021. 

 

K bodu č. 3 

Schválenie programu zasadnutia zastupiteľstva 

Starosta obce prítomných oboznámil s programom zasadnutia a na návrh starostu a poslanca 

Ing. Michala Staríčka bol program upravený nasledovne: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Informácia o výsledku prijímacieho konania do Materskej školy v Jablonovom pre 

školský rok 2021/2022 a návrh na zriadenie 4. triedy MŠ v Jablonovom 

6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2021 

7. Záverečný účet obce Jablonové za rok 2020 a Stanovisko hlavného kontrolóra obce 

k záverečnému účtu za rok 2020 

8. Individuálna výročná správa obce Jablonové za rok 2020 

9. Správa audítora k účtovnej závierke Obce Jablonové k 31.12.2020 

10. Žiadosť o zníženie dotácii pre obecné organizácie 

11. Návrh na úpravu rozpočtu na plánované investičné akcie financované z peňažného 

fondu ČSOB  

12. Rôzne info  

13. Diskusia 

14. Záver 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonové prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 137/2021. 

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 14. 05. 2021 a skontroloval ich plnenie. 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonové prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 138/2021. 
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Poznámka: Pred rokovaním bodu č.5 sa dostavil poslanec Daniel Baláž. 

 

K bodu č. 5   

Informácia o výsledku prijímacieho konania do Materskej školy v Jablonovom pre 

školský rok 2021/2022 a návrh na zriadenie 4. triedy MŠ v Jablonovom 

Riaditeľ školy Súľov-Hradná RNDr. Ján Mekiňa prezentoval celý priebeh prijímania detí do 

materskej školy pre školský rok 2021/2022 a predložil návrh na otvorenie 4. triedy 

v Materskej škole v Jablonovom. Návrh obsahuje dve varianty pre prijatie 10 detí a 20 detí 

s vyčíslením nákladov na materiálne vybavenie a osobné náklady na mzdy a odvody 

pedagogických zamestnancov. V prípade, že neposkytne Ministerstvo školstva finančné 

prostriedky na platy učiteliek, bude sa naša obec podieľať na spolufinancovaní nákladov na 

zriadenie novej triedy s počtom 20 detí v polovičnej výške z celkových predbežných nákladov 

v sume 15 840,00 eur.  

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonové prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 139/2021.  

Výsledky prijímacieho konania a návrh na zriadenie novej triedy sú prílohou č. 3 tejto 

zápisnice. 

 

K bodu č. 6 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2021 

Návrh plánu kontrolnej činnosti vypracovala hlavná kontrolórka obce Bc. Jozefína Šipková 

a bol zverejnený na úradnej tabuli Obce Jablonové v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb.z. § 

18 f ods. 1 písm. b). Uviedla v ňom základné plánované úlohy hlavnej kontrolórky obce na II. 

polrok 2021 a obsah kontrolnej a ostatnej činnosti hlavnej kontrolórky obce. Poslanci 

obecného zastupiteľstva po prerokovaní predloženého materiálu Plán kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2021 schválili a zároveň poverili hlavnú kontrolórku 

vykonať kontroly v zmysle Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021.   

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonové prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 140/2021.  

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2021 je prílohou č. 4 tejto 

zápisnice. 

 

K bodu č. 7 

Záverečný účet obce Jablonové za rok 2020 a Stanovisko hlavného kontrolóra obce 

k záverečnému účtu za rok 2020  

V zmysle § 16 zák. SNR  č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

v znení neskorších predpisov po skončení rozpočtového roka obec údaje o rozpočtovom 

hospodárení súhrnne spracuje do záverečného účtu.  

Obec Jablonové v roku 2020 vychádzala z rozpočtu, ktorý je základným nástrojom 

finančného hospodárenia a bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Jablonovom dňa 

04.12.2020 uznesením č. 66/2019. Bol zostavený ako vyrovnaný a to príjmy aj výdavky boli 

rozpočtované v hodnote 299 033,00 €. V priebehu roka 2020 bol rozpočet zmenený sedem 

krát v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu Rozpočtovými opatreniami č. 1 až 7/2020. 

Hospodárenie bežného a kapitálového rozpočtu obce Jablonové skončilo v rámci 

rozpočtového hospodárenia prebytkom rozpočtu, ktorý predstavuje sumu 9 792,58 €. Po 

započítaní finančných operácii hospodárenie obce za rok 2020 skončilo prebytkom vo výške 

36 922,30 eur. 

 

Hlavná kontrolórka obce p. Jozefa Šipková predložila „Stanovisko hlavného kontrolóra obce 

k záverečnému účtu obce Jablonové za rok 2020“, ktoré bolo vypracované na základe 
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predloženého záverečného účtu, schváleného rozpočtu na rok 2020 a jeho úprav, materiálov 

predložených k následným finančným kontrolám a poznatkov z kontrolnej činnosti. Hlavná 

kontrolórka konštatovala, že rozpočet obce Jablonové pre rok 2020 bol vedený v súlade s 

metodikou jednotného triedenia príjmov a výdavkov /rozpočtová klasifikácia/, ustanovenej 

výnosom MF SR. 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonové prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 141/2021. 

Návrh záverečného účtu Obce Jablonové za rok 2020 je prílohou č. 5 tejto zápisnice. 

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu Obce Jablonové za rok 2020 je 

prílohou č. 6 tejto zápisnice. 

 

K bodu č. 8 

Individuálna výročná správa obce Jablonové za rok 2020   

Individuálna výročná správa Obce Jablonové za rok 2020 je komplexná správa s popisom 

o fungovaní obce v roku 2020. Zahŕňa základnú charakteristiku obce geografické 

a demografické a ekonomické údaje. Zaoberá sa všetkými oblasťami a časťami života obce 

v súvislosti s princípmi fungovania miestnej samosprávy. Hodnotí priebeh a výsledok 

hospodárenia obce za dané účtovné obdobie a navrhuje budúce vízie rozvoja a riešenia 

rozvoja obce. 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonové prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 142/2021. 

Individuálna výročná správa Obce Jablonové za rok 2020 je prílohou č. 7 tejto zápisnice. 

 

K bodu č. 9 

Správa audítora k účtovnej závierke Obce Jablonové k 31.12.2020 

Štatutárny audítor – Ing. Jozefína Smolková – vykonala audit účtovnej závierky za rok 

končiaci k 31.12.2020 a podala Správu z overenia dodržiavania povinností obce Jablonové 

podľa zákona o rozpočtových pravidlách a skonštatovala, že na základe overenia dodržiavania 

povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú 

samosprávu v znení neskorších predpisov Obec Jablonové konala v súlade s požiadavkami 

zákona o rozpočtových pravidlách. 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonové prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 143/2021. 

Správa nezávislého audítora je prílohou č. 8 tejto zápisnice 

 

K bodu č. 10 

Žiadosť o zníženie dotácii pre obecné organizácie 

Na návrh poslanca Ing. Michala Staríčka bola predložená ústna žiadosť o zníženie dotácii na 

polovicu schválenej sumy pre obecné zložky, nakoľko bolo počas pandemickej situácie 

pozastavené organizovanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí. Z toho vyplýva, 

že pridelenie dotácii pre obecné organizácie v roku 2021 bude nasledovné: 

- TJ Jablonové    2 000,00 eur   

- DHZ Jablonové      750,00 eur 

- Ochotnícke divadlo Jablonové    250,00 eur 

- Jednota dôchodcov Jablonové    250,00 eur   

- Enduroteam Jablonové     175,00 eur 

Spolu:     3 425,00 eur 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonové prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 144/2021. 
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K bodu č. 11 

Návrh na úpravu rozpočtu na plánované investičné akcie financované z peňažného fondu 

ČSOB  

Starosta predložil obecnému zastupiteľstvu odborné rozpočty a cenové ponuky na plánované 

investičné akcie, ktoré budú financované z peňažného fondu ČSOB: 

a) revitalizácia verejného priestranstva – pôvodne schválený rozpočet bol 8 000,00 eur, 

odborný rozpočet je na sumu 15 750,00 eur (z toho bude 2 000,00 eur z dotácie VÚC, 

3 000,00 sponzorský dar a na dofinancovanie je potrebné schváliť navýšenie 2 750,00 

eur z peňažného fondu ČSOB) 

b) cesta na nový cintorín – pôvodne schválený rozpočet bol 6 000,00 eur, odborný 

rozpočet je na sumu 9 310,00 eur (na dofinancovanie je potrebné schváliť navýšenie 

3 310,00 eur z peňažného fondu ČSOB) 

c) oplotenie MŠ Jablonové – pôvodne schválený rozpočet bol 10 000,00 eur, odborný 

rozpočet je na sumu 13 200,00 eur (na dofinancovanie je potrebné schváliť navýšenie 

3 200,00 eur z peňažného fondu ČSOB) 

d) elektrifikácia zvona na zvonici -  cenová ponuka je na sumu cca 5 000,00 eur (na 

financovanie je potrebné schváliť sumu 5 000,00 eur z peňažného fondu ČSOB) 

  

Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonové prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 145/2021. 

Rozpočty a ponuka sú prílohou č. 9 tejto zápisnice. 

 

K bodu č. 12 

Rôzne info 

a) starosta obce oznámil: 

 výkupnú hodnotu za stĺp, ktorý slúžil pre miestny rozhlas: na základe dokladu 

zo zberných surovín je cena 21,78 eur; starosta navrhuje odpredaj pre občanov, 

ktorí majú o nepotrebné stĺpy záujem cenu 20,00 eur za kus 

 zámer spoločnosti elkatel s.r.o. o vybudovanie optickej siete Slovak Telekom 

v našej obci – Obec Jablonové sa musí vyjadriť k projektovej dokumentácii 

 zmenu dopravného značenia – osadenie a premiestnenie začiatok a koniec obce 

Predmier-Podhájom a obce Jablonové na základe oznámenia z Okresného 

úradu Žilina – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

 informáciu o pripravovanej štúdii na zhotovenie 2 schodísk na cintoríne 

a poslanci odsúhlasili variant schodnice betónové odpočívadlá vyplnené 

zámkovou dlažbou a v tomto režime bude spracovaný aj kvalifikovaný 

finančný odhad 

 

Doklad zo zberných surovín je prílohou č. 10 tejto zápisnice. 

Žiadosť zo spoločnosti elkatel s.r.o. je prílohou č. 11 tejto zápisnice. 

List z Okresného úradu Žilina je prílohou č. 12 tejto zápisnice. 

 

K bodu č. 13 

Diskusia  

Poslanec Ing. František Čička prečítal „Spoločné vyhlásenie poslancov obecného 

zastupiteľstva obce Jablonové Ing. Františka Čičkua a Ing. Michala Staríčka ohľadom 

odpredávania obecných pozemkov ulica (časť) Predné Lány“ v tomto znení: 

„Vážený starosta obce, vážení poslanci, na poslednom zasadnutí konanom dňa 14.05.2021 sme 

jednohlasne schválili uznesenie č. 132/2021, ktorým sme schválili odpredaj obecných pozemkov trom 
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žiadateľom v lokalite „predné Lány“. Týmto rozhodnutím sme chceli vyjsť v ústrety žiadajúcim 

občanom, no už na minulej schôdzi sme vyjadrili určité nedostatky v predmetnej veci.  

Vôbec sme však netušili aký to bude mať dôsledok na ďalší vývoj na tejto ulici. Vzhľadom na 

schválenie odpredaja pre prvých troch žiadateľov sa ozvali ďalší traja žiadatelia a k nim sa pri 

obhliadke zastupiteľstva priamo v teréne pridali ďalší žiadatelia a šumy v obci hovoria o ďalších 

žiadateľoch, pričom všetky žiadosti by sa mali týkať lokality „predné Lány“. My ako poslanci aj 

členovia stavebno-cestnej komisie chceme všetkým občanom vyjsť v ústrety, no musíme hájiť aj 

záujmy obce ako takej.  

V prvej žiadosti pre odpredaj pozemkov pre troch žiadateľov bol podľa geometrického plánu 

vyznačený odpredaj na jednej strane až po cestu. Ďalší žiadatelia svojimi požiadavkami deklarovali 

jasný zámer odkúpenia tiež po cestu. Samozrejme ďalším žiadostiam musíme pristúpiť rovnako ako v 

prvom prípade a síce vyhovieť im v plnom rozsahu ako prvým trom žiadateľom.  

Pýtame sa potom, čo ostane obci, keď sa nakoniec prihlásia o odpredaj pozemkov po cestu všetci 

obyvatelia predmetnej ulice? Obecná cesta šírky 3-4 metre, kde má problém prejsť veľký 

poľnohospodársky mechanizmus, alebo sa obísť dve protiidúce autá? Rovnako narážame na prípadné 

zabudovanie inžinierskych sietí na tejto ulici. Budeme ich viesť po súkromných pozemkoch? Alebo 

budeme riešiť právnické ťahanice typu zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

a podobne? Pýtame sa, čo je v tomto prípade najlepšie pre obec?  

Náš postoj k tejto problematike je jasný. Musíme zaujať jednotný postoj k všetkým obyvateľom ulice, 

teda k potencionálnym kupcom pozemkov. Musíme si zadefinovať akú šírku obecného pozemku 

chceme zachovať. Podotýkame, že minimálna šírka obecnej cesty III. triedy je 2,75 na jeden pruh, to 

znamená 5,5m šírka cesty a ako civilizovaná obec uvažujme samozrejme aj nad chodníkom pre peších 

o šírke aspoň jeden meter. Vieme samozrejme aj o situácií, že obecný pozemok zasahuje aj do dvorov 

občanov. Dovoľme im to teda vysporiadať, ale trvalo nezasahujme do obecného majetku, ktorý ešte 

budeme v budúcnosti potrebovať.  

Veď kto povedal, že sa cesta nemôže niekedy rozšíriť? Vo vedľajších katastrálnych územiach 

(Predmier a Maršová) nás možno na ceste „okolo kruhu“ čaká za desiatky rokov masová výstavba. 

Pýtame sa, kade budú tie autá chodiť? Znova zopakujeme. Čo bude s inžinierskymi sieťami, ktoré sa 

tam ešte môžu zabudovať?  Ideme povedať obyvateľom ulice, že na tejto ulici nebude napr. 

kanalizácia, lebo my sme odpredali obecný pozemok kade mohla viesť a nový súkromný majiteľ to 

nedovolil ?  

Ako poslanci obecného zastupiteľstva a členovia stavebno - cestnej komisie žiadame hlasovať 

o zrušení uznesenia č. 132/2021 a tým pozastavenie konania v tejto veci. Obec musí vydať jasné 

pravidlá odpredaja pozemkov, ktoré budú korešpondovať s budúcim rozvojom obce a následne na to 

môžeme vyzvať obyvateľov ulice o podávanie žiadosti o odpredaj potencionálnych pozemkov.“ 

Poslanec Ing. Michal Staríček požiadal o vyriešenie nasledovných záležitostí: 

 vybavenie dopravného značenia v obci ako sú: 

 umiestnenie spomaľovacieho prahu pred škôlkou 

 umiestnenie dopravného značenia maximálnej povolenej rýchlosti 30 km/h aj 

na druhú stranu cesty v lokalite od obchodu Jednota po dom so s.č. 13 

 spätné osadenie dopravnej značky daj prednosť v jazde pri dome so s.č. 24 

 umiestnenie dopravnej značky zákaz státia pri zvonici 

 upozornil na podnet od občanov, že sa buduje vodná stavba v lokalite Na briežky 

 

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

bodom programu. 

 

Vyhlásenie je prílohou č. 13 tejto zápisnice. 
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K bodu č. 14 

Záver 

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

 

 

 

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Miroslav Tarhaj, overovateľ ........................................................ 


