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napísaná na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Jablonovom 

dňa 10. 06. 2022 na Obecnom úrade v Jablonovom 
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Zápisnica 

napísaná dňa 10. 06. 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 Jana Randová, za overovateľov Ing. František Čička 

a Ing. Michal Staríček. 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 186/2022. 

 

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 187/2022. 

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

 

K bodu č. 4 

Kontrola plnenia uznesení 

Starosta obce Ladislav Čička oznámil, že uznesenia z predchádzajúcej schôdze OZ Jablonové, 

ktorá sa konala 14. 05. 2021 boli splnené. 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonové prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 188/2022. 

 

K bodu č. 5   

Žiadosť Miroslava Tarhaja o kúpu obecného majetku – časť obecných pozemkov 

Od občana a zároveň aj od poslanca Miroslav Tarhaja bola na Obecný úrad doručená žiadosť 

o kúpu obecného majetku z LV 221 na parc.č. C 526/11 o výmere 10 m2 a parc. č. E414/2 

o výmere 21 m2 za účelom parkovania osobného automobilu a vysporiadania pozemku pri 

rodinnom dome. Poslanci túto skutočnosť prerokovali a zobrali na vedomie. 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonové prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 189/2022.  

Žiadosť Miroslava Tarhaja je prílohou č. 3 tejto zápisnice. 

 

K bodu č. 6 

Návrh VZN č. 3/2022 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej 

zelene na území obce 

Obec Jablonové v zmysle žiadosti z Okresnej prokuratúry Žilina pre účely vypracovania 

Zhodnotenia stavu zákonnosti VZN miest a obcí vo veciach samosprávy podľa § 4 ods. 5 

písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

vypracovala návrh VZN č. 3/2022 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu 

verejnej zelene na území obce, nakoľko bolo potrebné preukázať jeho prijatie. Poslanci 

nemali žiadne pripomienky k obsahu tohto VZN a jednohlasne bolo schválené. 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonové prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 190/2022.  

Návrh VZN č. 3/2022 je prílohou č. 4 tejto zápisnice. 

 

 



3 
 

 
 

 

K bodu č. 7 

Schválenie výmeny dvoch okien a prechodových dverí do telocvične v budove MŠ Jablonové 

V budove ZŠ s MŠ Jablonové sa postupne obnovujú vnútorné priestory. V minulom roku boli 

v rekonštrukcii priestory telocvične a sociálne zariadenia. V tomto roku bola naplánovaná 

výmena dvoch okien do dvora a prechodových dverí do priestorov telocvične. Podľa cenovej 

ponuky od spoločnosti KG STAV s.r.o. sú vyčíslené náklady na výmenu okien a dverí 

v celkovej sume približne 6 000,00 eur. Na úhradu týchto nákladov použije Obec Jablonové 

finančné prostriedky z peňažného fondu ČSOB. 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonové prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 191/2022. 

Cenová ponuka z firmy KG STAV s.r.o. je prílohou č. 5 tejto zápisnice. 

 

K bodu č. 8 

Rozpočtové opatrenie č. 4/2022   

V zmysle schváleného uznesenia na výmenu okien a dverí bolo pripravené RO č. 4/2022. 

V príjmovej časti rozpočtu boli zvýšené finančné operácie zapojením 6 000,00 eur z ostatných 

fondov obce t.j z peňažného fondu ČSOB a vo výdavkovej časti rozpočtu boli zvýšené 

kapitálové výdavky na rekonštrukciu v budove MŠ Jablonové – výmena okien a dverí 

v hodnote 6 000,00 eur. 

Plánované rozpočtové príjmy v roku 2022 boli RO č. 4/2022 upravené na 305 760,83 € a 

plánované rozpočtové výdavky v roku 2021 boli upravené na 305 760,83 €, konečný rozpočet 

po 4. zmene v roku 2022 zostáva vyrovnaný. Poslanci obecného zastupiteľstva Rozpočtové 

opatrenie č. 4/2022 hlasovaním schválili. 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonové prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 192/2022. 

RO č. 4/2022 je prílohou č. 6 tejto zápisnice. 

 

K bodu č. 9 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2022 

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 2022 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 2022 schválili a zároveň poverili hlavnú kontrolórku 

vykonať kontroly v zmysle Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022.   

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonové prijalo k tomuto bodu uznesenie číslo 193/2022. 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2022 je prílohou č. 7 tejto 

zápisnice. 

 

K bodu č. 10 

Záverečný účet obce Jablonové za rok 2021 a Stanovisko hlavného kontrolóra obce 

k záverečnému účtu za rok 2021  

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 2021 vychádzala z rozpočtu, ktorý je základným nástrojom 

finančného hospodárenia a bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Jablonovom dňa 

16.12.2021 uznesením č. 118/2020. Bol zostavený ako vyrovnaný a to príjmy aj výdavky boli 
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rozpočtované v hodnote 290 618,00 €. V priebehu roka 2021 bol rozpočet zmenený dvanásť 

krát v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu Rozpočtovými opatreniami č. 1 až 12/2021. 

Hospodárenie bežného a kapitálového rozpočtu obce Jablonové skončilo v rámci 

rozpočtového hospodárenia schodkom rozpočtu, ktorý predstavuje sumu 5 373,35 €. Po 

započítaní finančných operácii hospodárenie obce za rok 2021 skončilo prebytkom vo výške 

40 421,30 eur. 

 

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

k záverečnému účtu obce Jablonové za rok 2021“, ktoré bolo vypracované na základe 

predloženého záverečného účtu, schváleného rozpočtu na rok 2021 a jeho úprav, materiálov 

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

kontrolórka konštatovala, že rozpočet obce Jablonové pre rok 2021 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 194/2022. 

Záverečný účet Obce Jablonové za rok 2021 je prílohou č. 8 tejto zápisnice. 

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu Obce Jablonové za rok 2021 je 

prílohou č. 9 tejto zápisnice. 

 

K bodu č. 11 

Individuálna výročná správa obce Jablonové za rok 2021  

Individuálna výročná správa Obce Jablonové za rok 2021 je komplexná správa s popisom 

o fungovaní obce v roku 2021. 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 195/2022. 

Individuálna výročná správa je prílohou č. 10 tejto zápisnice. 

 

K bodu č. 12 

Rôzne info 

a) starosta obce oznámil: 

 výsledky verejného obstarávania na dopravné značenie pri MŠ a PZ podľa 

projektu a na výmenu dvoch okien a prechodových dverí v MŠ Jablonové 

 na rekonštrukciu cesty „Hore potoky“ budú vypracované dve cenové ponuky 

podľa úsekov: 1. úsek od hlavnej cesty po súpisné číslo 257 a 2. úsek od č. 257 

po horný koniec cesty 

 na projekt „Vybavenie knižnice“ bola pridelená dotácia z FPU 6 500,00 eur so 

spoluúčasťou našej obce v sume 1 800,00 eur; budú pripravené tri verejné 

obstarávania: stavebné práce spojené s výmenou vinylovej podlahy, na 

interiérové a technické vybavenie a stavebné práce na maľovanie a ostatné 

úpravy  

 

b) poslanec Michal Staríček upozornil  na zlomenú lavicu v priestore autobusovej 

zastávky 
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c) poslanec Daniel Baláž požiadal v mene Milana Rosu o prehodnotenie žiadosti 

o príspevok na vybudovanie prístupovej cesty k jeho rodinnému domu, ďalej 

o možnosť vysporiadania pozemkov pod Lánmi a taktiež o spoluprácu Obecného 

úradu a firmy Strabag pri organizácii asfaltovania výtlkov v obci   

 

 

K bodu č. 13 

Diskusia  

Starosta informoval o výsledku jednania s farárom Mgr. Františkom Cvachom o revízii 

zvonov na miestnom kostole. Spolu s poslancom Danielom Balážom a zvonárom Miroslavom 

Ciprichom žiadali o súhlas s uvedeným zámerom urobiť revíziu zvonov na kostole 

v Jablonovom s finančnou podporou z obecného úradu, ale správca farnosti Súľov-Hradná 

nepristúpil k podpisu zmluvy.  

 

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

bodom programu. 

 

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 ........................................................ 

 

Jana Randová, zapisovateľka ........................................................ 

 

Ing. František Čička, overovateľ ........................................................ 

 

Ing. Michal Staríček, overovateľ ........................................................ 


