OBEC JABLOŇ
OBECNÝ ÚRAD, Jabloň 75, 067 13 Rokytov pri Humennom
IČO: 00323055, DIČ: 2021232620
E-mail: v.koscelnikstarosta@gmail.com, Tel.: +421 907 081 226, www.obecjablon.sk
UZNESENIE č. 2/2019
z obecného zastupiteľstva konaného dňa 27. 06. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Jabloni
A/ berie na vedomie
1.
2.
3.
4.
5.

Odborné stanovisko HK k návrhu záverečného účtu obce Jabloň za rok 2018,
Vyhodnotenie plánu činnosti za II. Q 2019,
Uskutočnenie dňa obce Jabloň – dňa 17. 08. 2019
Zavedenie lístkového systému na vydávanie guľášu a občerstvenia – DEŇ OBCE JABLOŇ,
Diskusné príspevky v takomto znení:

STAROSTA OBCE:
-

Stručne Vás oboznamujem s pokračovaním prác:

1. Hasičská zbrojnica a približný termín ukončenia .
T: 15. 08. 2019
HASIČSKÁ ZBROJNCIA – je pred ukončením. V piatok sa urobí betónový poter, po uschnutí špeciálny
vrchný náter, výspravyk stien a vymaľovanie.
Vonkajšie úpravy: položenie obrubníkov, dlažobných kociek pred vstupom do jednotlivých garáži a zopár
drobnosti vo vnútri (napr. Voda, umývadlá a iné drobné úpravy)
2. Začiatok prác na vodovode Čingy III. etapa. Termín: 30. 11. 2019
VODOVOD ČINGY III. ETAPA - čakáme za rozhodnutím z okresného úradu život.prostredia. Akonáhle
príde od Ing. Valigove povolenie, začíname s výkopom a pokladaním potrubia.
Termín začiatok: po 15. 07. 2019
Termín ukončenia: 30. 11. 2019
3. Rozpracovať park v centre obce + realizácia fontány.
T: 30. 07. 2019
PARK A FONTÁNA V CENTRE OBCE – výkopové práce sa začali, pokladajú sa obrubníky, vybetonuje
sa podkladová platňa pod fontánu, ukončenie chodníkov (makadám). Usadenie lavičiek – 6 ks, úprava terénu
kvalitnou hlinou.
Termín ukončenia: 30. 07. 2019
4. Oplotenie + brána – cintorín.
Termín ukončenia: 30. 10. 2019

OPLOTENIE A BRÁNA NA CINTORÍN – plot vyplatený do dvoch týždňov, dovoz (30 m), základ
pripravený, prevedenie prác - 9/2019
Termín ukončenia: 30. 10. 2019
5. ULOŽENIE OBRUBNÍKOV PRI KOSTOLE A OBCHODE – úprava terénu – makadám a kvalitná
hlina na výsadbu okrasných rastlín.
Termín ukončenia 27. 06. 2019 ( do odpustu v obci Jabloň)
6. Schváliť publikáciu o obci Jabloň k 615. Výročiu založenia obce. V roku 2020 by obec na publikáciu
získala dotáciu cez p. Soročina, ktorý je majiteľom vydavateľstva v Košiciach. Pán Soročin pomôže obci
s podaním žiadosti na doátciu, ktorá musí byť zaslaná do septembra 2019. Publikácia by bola vydaná
k oslavám dňa obce v r. 2020.
7. Tento pondelok sme dostali správu, že obci na základe žiadosti podanej v októbri 2018 by mal
Enviromentálny fond toho roku poskytnúť dotáciu – 170 000 EUR na dokončenie III. etapy kanalizácie.
8. Nedôsledná a povrchná práca bývalého starostu sa prejavila aj teraz po rokoch a vznikol problém, ktorý
sa už rieši. Totiž Lesy SR Vranov nad/Top. nám zhruba pred mesiacom oznámili, že vodojem je postavený
mimo obecného pozemku, ktorý bol nato určený. V tom období sa podnikli prvé stretnutia, aby sa stavba
vodojemu dotiahla, čo prinesie ďalšie zbytočné finančné náklady obce, zapríčinené bývalým vedením.
Ja po 4 rokoch práce dúfam, že už neexistuje žiadna väčšia ,,nášľapná mína”, pretože za 4 roky týchto
nedostatkov bolo odstránených strašne vela, a nebyť týchto nedostatkov a dlhov, obec mohla byť omnoho
ďalej a vyzerať oveľa lepšie.

DIANA KOSCELNIKOVÁ
1. Ponúkam pomoc pri dni Obce Jabloň – program s deťmi.
MICHAL KOCKA
1. Je potrebné informovať poslancov o dôležitom diani v obci.
VŠETCI PRÍTOMNÍ POSLANCI OZ
1. Je potrebné zabezpečiť zberné miesto kamerovým systémom.
B/ schvaľuje
1. Program obecného zastupiteľstva bez výhrad,
2. Zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
3. Návrhovú komisiu,
4. V súlade s § 11 ods. 4 a 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.- Plán
kontrolnej činnosti na II. polrok 2019,
5. Záverečný účet obce Jabloň a rozpočtové hospodárenie za rok 2018,

6. Celoročné hospodárenie obce za rok 2018 bez výhrad,
7. Vysporiadanie prebytku rozpočtu v sume 1 453,00 EUR takto:
- do rezervného fondu obce sa pridelí 1 453,00 EUR,
8. Výročnú správu obce Jabloň za rok 2018,
9. Plán činnosti na III. Q 2019,
10. Náklady na deň OBCE JABLOŇ vo výške 1 800,00 EUR,
11. Nariadenie 1/2019 o registratúrnom poriadku.
C/ poveruje
1. Hlavnú kontrolórku obce výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti.

JABLOŇ/27. 06. 2019

Vladimír Koscelnik, starosta obce

