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napísaná na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Jablonovom 

dňa 05. 08. 2022 na Obecnom úrade v Jablonovom 
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Zápisnica 

napísaná dňa 05. 08. 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 Miroslav Tarhaj 

a Daniel Baláž. 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 203/2022. 

 

K bodu č. 3 

Schválenie programu zasadnutia zastupiteľstva 

Zástupkyňa starostu obce Beata Čičková prítomných oboznámila s programom zasadnutia. Na 

vedenie rokovania a podpísanie schválených uznesení dostala písomné poverenie od starostu 

obce Ladislava Čičku z dôvodu čerpania jeho dovolenky. 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonové prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 204/2022. 

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

starostu obce je prílohou č. 3. 

 

K bodu č. 4 

Schválenie žiadosti Okresného súdu Žilina na voľbu prísediacich Okresného súdu Žilina 

na obdobie rokov od 2022 - 2026 

Okresný súd Žilina požiadal Obec Jablonové o zabezpečenie volieb prísediacich Okresného 

súdu Žilina v zmysle zákona č. 385/200 Z. z. o sudcoch a prísediacich v platnom znení. Podľa 

§ 140 Zákona č. 385/2000 Z. z. prísediacich volia obecné zastupiteľstvá v obvode príslušného 

súdu z kandidátov z radov občanov, ktorí majú trvalý pobyt alebo pracujú v obvode súdu. 

Starosta obce nenavrhol za kandidáta do volieb prísediacich Okresného súdu Žilina žiadneho 

občana. Poslanci nemali záujem a ani nenavrhli žiadneho kandidáta za prísediaceho na 

Okresný súd v Žiline na obdobie od 2022 - 2026 a skutočnosť o doručenej žiadosti zobrali na 

vedomie. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Jablonové prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 205/2022.  

Žiadosť z Okresného súdu Žilina je prílohou č. 4 tejto zápisnice. 

 

K bodu č. 5 

Žiadosť o dofinancovanie rozpočtu na rok 2022  v časti originálne kompetencie na úseku 

školstva  

V dôsledku nadobudnutia účinnosti Nariadenia vlády SR č. 220/2022 Z.z., ktorým sa 

ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 

záujme predložil riaditeľ ZŠ s MŠ Súľov-Hradná žiadosť o navýšenie tj. dofinancovanie 

rozpočtu na úseku školstva na kalendárny rok 2022 v dôsledku nárastu platov zamestnancov 

od 01.07.2022. Nárast platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov a odvodov 

k týmto platom pre všetky pracoviská ZŠ s MŠ Súľov-Hradná (tj. ŠKD, MŠ Jablonové, MŠ 

Súľov-Hradná, ŠJ Súľov-Hradná a ŠJ Jablonové) bola vypočítaná v celkovej sume 3 822,00 

eur. Obec Jablonové bude spolufinancovať 50 % vypočítaných výdavkov tj. 1 911,00 eur.  

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonové prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 206/2022. 
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Žiadosť o dofinancovanie zo ZŠ s MŠ Súľov-Hradná je prílohou č. 5 tejto zápisnice. 

 

K bodu č. 6 

Schválenie predĺženia platnosti PHSR pre projekt „Wifi pre Teba II“ 

Na základe doručenej „Výzvy na doplnenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok“ 

k projektu Wifi pre Teba II z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 

SR je potrebné doložiť do 12. 08. 2022 aktuálny Program hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja, resp. uznesenia, ktorým sa predlžuje platnosť pôvodného PHSR. Na vypracovanie 

žiadosti k projektu Wifi pre Teba II bola poverená spoločnosť PROROZVOJ s.r.o. Bratislava, 

ktorá požiadala Obecné zastupiteľstvo v Jablonovom o dočasné predĺženie platnosti PHSR 

ešte na rok 2022 a zároveň predložila cenovú ponuku na vypracovanie nového PHSR na roky 

2022 – 2027 v hodnote 790,00 eur. 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonové prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 207/2022.  

Výzva na doplnenie žiadosti o návratný finančný príspevok je prílohou č. 6 tejto zápisnice. 

 

K bodu č. 7 

Schválenie použitia peňažného fondu na rekonštrukciu úseku miestnej komunikácie „Hore 

potoky“ 

V zmysle plánovanej rekonštrukcie miestnej komunikácie „Hore potoky“ bola vypracovaná 

cenová ponuka zo spoločnosti STRABAG s.r.o. podľa úsekov. V tomto roku sa bude 

realizovať úsek od súpisného čísla 241 po 257, ktorý bol vyčíslený v hodnote 25 749,68 eur 

s DPH. Poslanci OZ v spolupráci so stavebnou komisiou sa touto problematikou už v 

minulosti zaoberali a navrhli, že je potrebné zorganizovať nové stretnutie občanov a komisie, 

ktorá vyhodnotí hlavne odvodnenie tohto úseku miestnej komunikácie. K tomuto problému sa 

písomne vyjadril aj Ing. Jozef Rambala, ktorý navrhol svoj postup odvodnenia komunikácie. 

Na realizáciu rekonštrukcie schválilo OZ použiť peňažný fond ČSOB vo výške 30 000,00 eur, 

aby boli pokryté aj náklady na odvodnenie.  

  

Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonové prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 208/2022.  

Cenová ponuka a vyjadrenie Ing. Jozefa Rambalu zo spoločnosti STRABAG s.r.o. je 

prílohou č. 7 tejto zápisnice. 

 

K bodu č. 8 

Rozpočtové opatrenie č. 5/2022 a 6/2022  

Rozpočtovým opatrením č. 5/2022 došlo k zmenám na strane vo výdavkovej časti rozpočtu a 

boli upravené rozpočtové položky súvisiace s prekročením čerpania výdavkov do hodnoty 

1 000,00 eur. Toto opatrenie bolo vykonané v kompetencii starostu obce. Poslanci obecného 

zastupiteľstva toto rozpočtové opatrenie zobrali na vedomie. 
RO č. 6/2022 súvisí s prijatým uznesením č. 194/2022, ktorým OZ v Jablonovom schválilo 

zapojenie peňažného fondu ČSOB do príjmovej časti rozpočtu vo výške 30 000,00 eur, a 

ďalej na základe podpísanej zmluvy so ŽSK z dotačného programu Regionálne dotácie bola 

poskytnutá dotácia vo výške 1 900,00 eur na vydanie knihy „Cestu pravdy som si vyvolil“. 

Vo výdavkovej časti bola do rozpočtu zapracovaná položka súvisiace s prijatým uznesením č. 

206/2022 na dofinancovanie platov a odvodov v sume 1 911,00 eur pre zamestnancov ZŠ 

s MŠ Súľov-Hradná a v zmysle prijatého uznesenie č. 208/2022 použitie peňažného fondu 

ČSOB vo výške 30 000,00 eur na kapitálový výdavok – rekonštrukciu miestnej komunikácie 

„Hore potoky“. Ďalej bola upravená položka na projekty o sumu 80,00 eur a použitie dotácie 

VÚC na vydanie knihy v hodnote 1 900,00 eur. Na pokrytie výdavkov bola znížená položka 

z vrátenej finančnej podpory TJ v sume 1991,00 eur, aby rozpočet zostal vyrovnaný. 
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Plánované rozpočtové príjmy v roku 2022 boli upravené na 337 660,83 €, plánované 

rozpočtové výdavky v roku 2022 boli upravené na 337 660,83 €, konečný rozpočet po 6. 

zmene v roku 2022 zostáva vyrovnaný. Poslanci obecného zastupiteľstva Rozpočtové 

opatrenie č. 6/2022 hlasovaním schválili. 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonové prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 209/2022. 

RO č. 5/2022 a 6/2022 je prílohou č. 8 - 9 tejto zápisnice. 

 

K bodu č. 9 

Rôzne info 

- účtovníčka obce informovala o doručenom dodatku č. 6 k Zmluve č. 1922 o zabezpečení 

zberu, prepravy a zneškodnenia KO a DSO zo spoločnosti T+T s.r.o. Žilina, ktorým sa mení 

cenník služieb od 1.8.2022:  

 Vývoz 110 l nádoby sa zvýšil zo sumy 1,633 eur bez DPH na 1,8486 eur za 1 vývoz 

 Vývoz 240 l nádoby sa zvýšil zo sumy 2,8227 eur bez DPH na 3,1953 eur za 1 vývoz 

 

- poslanec Ing. Michal Staríček pripomenul požiadavku DHZ Jablonové  o zakúpenie 

plechového skladu na uskladnenie hasičského vozíka a zároveň upozornil na zanedbaný stav 

Hrabovského potoka, ktorý je potrebné vyčistiť v spolupráci s obcou Predmier 

a Poľnohospodárskym družstvom Predmier, nakoľko po väčších dažďoch vyteká voda 

s močovkou po hlavnej komunikácii 

 

K bodu č. 10 

Diskusia  

- poslankyňa Beata Čičková navrhla, aby sa vykonali úpravy na verejnom priestranstve pri 

kaplnke Panny Márie – doplnenie dekoratívnymi kameňmi, zeleňou, kvetmi, lavičkou ... 

 

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

bodom programu. 

 

K bodu č. 11 

Záver 

Na záver zástupkyňa starostu obce poďakovala všetkým prítomným za účasť a zasadnutie 

ukončila.  

 

 

 

 

Beata Čičková, poverená zastupovaním starostu obce ........................................................ 

 

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

 

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

 

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

 

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


