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

Z Á P I S N I C A č. 3/2019
z mimoriadneho zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 09. 08. 2019
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie návrhovej komisie
4. Schválenie programu obecného zastupiteľstva
5. DEŇ OBCE JABLOŇ – informácia- rozdelenie úloh pre jednotlivých členov
6. Žiadosť o poskytnutie úveru na pokrytie 5% z poskytnutej dotácie envir. fondu
+ na pokrytie nákladov ďalších plánovaných projektov v obci Jabloň
7. Diskusia
8. Návrh na uznesenie
9. Záver
BOD č. 1 Otvorenie zasadnutia
Mimoriadne zasadnutie poslancov OZ otvoril v mene starostu - zástupca starostu p. Michal
Kocka, na ktorom všetkých srdečne privítal. Skonštatoval, že celkového počtu 5 poslancov sú prítomní
4. To znamená, že sme uznášania schopní. Zasadanie bolo otvorené o 17. 00 hod.
BOD č. 2 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Dianu Koscelnikovú a overovateľov zápisnice:
1. Milana Dzurova
2. Michala Kocku
BOD č. 3 Schválenie návrhovej komisie
Do návrhovej komisie schválený p. Michal Kocka– predseda návrhovej komisie a p. Štefan
Dzurov a p. Milan Dzurov- členovia návrhovej komisie.
BOD č. 4 Schválenie programu obecného zastupiteľstva
Program bol schválený podľa pozvánky, ktorú obdržali všetci prítomní.
Poslanci o tomto návrhu hlasovali:
HLASOVANIE
Za
Proti
zdržali sa

POČET POSLANCOV OZ
4
0
0

BOD č. 5 DEŇ OBCE JABLOŇ – informácia- rozdelenie úloh pre jednotlivých členov
V mene starostu, jeho zástupca p. Michal Kocka informoval OZ o DNI OBCE JABLOŇ:
Termín: 17.08.2019
Kultúrny program :
- Latino – americké tance – Tanečná škola GRACIA
- Folklórna skupina - ,,Tovarňanka“
- Krátke vystúpenie DSS
- Uskutoční sa v tunajšom kult. dome
Predpoklad trvania kult. programu max. 1hodina
Zabezpečenie pre deti:
-

Sú objednané nafukovacie hrady – 2 ks
Dievčatá sa postarajú o hry podľa potrieb a záujmu detí
Okružná jazda na koňoch
Predaj cukrovej vaty, popcornu
Maľovanie na tvár + maskoti
Každé dieťa do 15 rokov obdrží väčšiu čokoládu + džusík ( zabezpečené z GVP)+ čokolády pre
klientov DSS
- Pepsi cola zdarma
Materiálno – technické zabezpečenie občerstvenia:
-

Lístkový systém ( farebné rozlíšenie lístkov, občan má nárok na 1x guľáš, 1x vodka alebo víno,
1x pivo, minerálka zdarma)
Vydávanie občerstvenia a ďalší predaj zabezpečí Michal Mikulanin. Dohoda je potvrdená.
Vydávanie guľášu : p. Gajdošová Marianna a p. Koscelniková Diana
Varenie guľášu : 3 partie
- priamo na mieste v 60 l kotlíku
– v kuchyni kult. domu – 50 l hrniec + 1 guľáš uvaria zamestnanci
z DSS Jabloň

- Sladkosť – 200 ks venčekov zdarma
Ďalej zástupca starostu informoval poslancov OZ o rozdelení úloh pre poslancov OZ, zamestnancov
OcÚ + hasičov. Rozpis úloh s jednotlivými menami je súčasťou zápisnice.

HLASOVANIE
za
proti
zdržali sa

POČET POSLANCOV OZ
4
0
0

BOD č. 6 Žiadosť o poskytnutie úveru na pokrytie 5% z poskytnutej dotácie envir. Fondu
+ na pokrytie nákladov ďalších plánovaných projektov v obci Jabloň
Zástupca starostu Michal Kocka v mene starostu obce informoval OZ, že je potrebné schváliť
úver vo výške 12 700,00 EUR na pokrytie 5 % nákladov z dotácie z enviromentálneho fondu + na iné
projekty v obci. Obci Jabloň bola schválená dotácia z enviromentálneho fondu vo výške 165 000,00
EUR, pričom podmienkou poskytnutia tejto dotácie je okrem iného preukázanie, že žiadateľ má na
financovanie účelu dotácie (projektu) zabezpečených najmenej 5% nákladov z iných zdrojov, teda sumu
vo výške 8 684,22 EUR. Starosta obce nepredpokladal, že obci bude schválená dotácia, a preto nepočítal
ani v rozpočte s takouto položkou nákladov.
Starosta obce nechal o tomto úvere vo výške 12 700,00 EUR hlasovať poslancov.
Poslanci o tomto návrhu hlasovali takto:
HLASOVANIE
Za
Proti
zdržali sa

POČET POSLANCOV OZ
4
0
0

BOD č. 7 Diskusia
STAROSTA OBCE:
Informácia o vode:

1. Za júl predbežne- záznam sa vypracuváva0,94l/sek x 60 = 56,4 l/ min x 60 = 3 384 l/hod x 24 = 81,2 m3/ deň
Denná spotreba leto – 40 – 45 m3/deň
Zima – do 35 m3
Pritom je potrebné si uvedomiť, že okrem 2- 3 lejakov, keď voda ani nestačila vsiaknuť do
podložia (zeme) bolo 2 mesiace sucho.
Podľa meraných záznamov je vidno, že v zimných mesiacoch, keď mrzne je pokles výdatnosti prameňov.
Keď sa sneh topí, zásoby podzemnej vody sa doplnia, aj keď poprší v kľude niekoľko dní zásoby sa
dopĺňajú (nie pri prívalových dažďoch), a keď sú 2 mesiace sucha výdatnosť sa znižuje. Tak to bolo aj
roky predtým, vody nebolo nie iba kvôli ťažbe (má nato vplyv), ale najväčší vplyv na to mali poruchy až
50 m3deň. Najväčšia v DSS Jabloň a niekoľko porúch v obci. Po ich postupnom odstránení obec 5 rok
nepociťuje nedostatok vody. Jediný raz bol vyhlásený zákaz polievania – ale pracovník sa nepriznal, že
odstavil prameň č. 1 a vodojem nebol patrične doplňovaný v kritickom letnom období po dvoj
mesačnom suchu.
Obsluhu vodojemu malo na starosti DHZ a prevádzal ju p. Maroš Pohl. Túto informáciu som
dostal až teraz, preto chcem, aby ste boli o týchto veciach informovaní. Dvaja občania šíria ,, zaručené
správy“ bez argumentov, posúdenia odborníkov, iba na báze svojich dohadov. Obec Jabloň, môžem to
aj zdokladovať rieši pravidelne vznikajúce problémy, ktoré vzídu z podnetov občanov, a pritom sa to
rieši v rámci platnej legislatívy, racionálne za účasti prizvaných odborníkov.
Ťažiť sa v III. ochrannom pásme nebude (53,75 ha lesa) a iba jemná prebierka sa bude robiť
v porastoch č. 78 a č. 81 cca na 20 ha po dohode s lesami Vranov, a každá ťažba nad prameňom č. 1 a č.
2 bude konzultovaná spoločne na obecnom úrade. Prečítajte si zápis, vyjadrenia odborníkov, naše

požiadavky. Zatiaľ, nie som si vedomý žiadneho porušovania dohody zo strany Lesov. Pokiaľ dôjde
k porušeniu dohody, aj za Vašej prítomnosti (OZ) tvrdo zakročíme. Sledujem celosvetové dianie
o vzácnosti vody s výhľadom do budúcna, a nie som ľahostajný, ako to tvrdia určití ľudia. Tomuto
problému venujem dosť času a kladiem dôraz na výhľad a riešenia do budúcich rokov.
Na druhý rok zakonponujeme do plánu činnosti posilnenie výdatnosti prameňa č. 1. Možné
riešenie je navrhnuté, realizovať to budeme svojpomocne., to isté platí aj o posilnení prameňa č. 2 tiež
svojpomocná realizácia. K tomu je potrebné (toho roku) vybaviť súhlas od majiteľa – Lesy SR, Vranov
nad Top.
Klimatické podmienky ohľadom vody sa zhoršujú, voda sa stráca, je to celoslovenský problém,
a my si musíme otvoriť zadné dvierka a zvýšiť výdatnosť prameňov v predstihu.
Kto chce podrobnejšie informácie o vode – má ich k dispozícií u p. Mitra, ktorý hodnotí stav
obecného vodovodu ako dobrý a dohodli sme sa na ďalšom postupe odstraňovania nedostatkov.
2. Čo sa týka pripomienky p. Labanca a p. Pohla, že povrchová voda, oleje sa môžu dostať do
vodojemu je ďalší nepodložený fakt. Vodojem stavali podľa projektu a ten je zabezpečený
proti tomu, je minimálne 2 – 2,5 m nad zemou a príval vody ho skôr zmetie ako sa tam dostane
kontaminovaná voda. Po okrajoch budovy sú vyčistené zvodné kanály, ktorými povrchová
voda odteká. P. Pohl tam chodil rok a on tvrdí, že vodojem je zarovno s podložím (nemá
pravdu). Je 2,5 m nad zemou a priesaky cez hrubý železobetón sú málo pravdepodobné, čiže
pri dodržiavaní podmienok určených v dohode o ,,dočasnej skládke dreva“ nemôže dôjsť
k takému scenáru ako to verejne prezentujú. Lesy SR, Vranov nad Top. nám oznámili výmenu
zámku na rampe aj kvôli tomu, že olej tiekol z LKT, ktoré sa stiahlo, vyčistilo a údajne olej
netiekol, ale pokiaľ to prizvaná polícia zdokumentovala nemôžme robiť predčasné závery
a počkáme na vyjadrenie z polície. 08. 08. 2019 sme sa spolu s Ladislavom Mitrom vybrali
na vodojem a boli sme prekvapení, v kládke bola natlačená hlina....
Toto je moja informácia k problému obecnej vody a bol by som rád, aby ste vy OZ
informovali občanov na základe zákonných postupov, argumentov, ktoré Vám boli
k dispozícií a následnom riešení vody do budúcna. Obecný vodovod je o 100% v lepšom
stave ako bol v roku 2014, to je môj názor. Za celé obdobie sú vzorky vody vyhovujúce, ja
osobne nesiem zodpovednosť za 400 občanov obce, ich zdravie a zdravie ich detí.
3. Pred 3 týždňami sa začalo s legalizáciou stavby- vodojem Jabloň. Spoločne s právnikom sme
boli na Slovenskom lesnom fonde v Humennom, kde sme sa dohodli na postupných krokoch
a prvým krokom je požiadanie Lesov SR, Vranov nad Top. o odkúpenie alebo zámenu
pozemkov a vyňatie z lesného fondu. Vy ste informovaný o tom, že za nedodržanie
stavebných podmienok štát môže udeliť pokutu vo výške 30 000,00 EUR? Zatiaľ to
prechádza hladko.
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO:
1. Prvú vec, ktorú urobíme spoločne – dohodneme sa na dni a pôjdeme k vodojemu, a tam nám
starosta ukáže aké sú dohody, kde sa má ťažiť a čo chceme urobiť so zvýšením výdatnosti
prameňov č. 1 a č. 2.
2. Keď bude mať starosta jednanie o ťažbe v kritických úsekoch, je potrebné nám dať vedieť, a kto
z OZ bude mať čas, môže sa zúčastniť.

BOD č. 8 Návrh na uznesenie
Starosta obce vyzval predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh na uznesenie z rokovania
mimoriadneho OZ. Opýtal sa na pripomienky, respektíve doplnky k uzneseniu. Keďže neboli žiadne
pripomienky a ani doplnky, dal odhlasovať návrh na uznesenie
Za uznesenie hlasovali:
HLASOVANIE
za
proti
zdržali sa

POČET POSLANCOV OZ
4
0
0

BOD č. 9 Záver
Nakoľko program mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný starosta
obce vyhlásil zasadnutie za ukončené.
Overovatelia zápisnice:
Michal Kocka................................................
Milan Dzurov................................................

Zapisovateľka:
Diana Koscelniková.......................................

V Jabloni dňa 09. 08. 2019

.............................................................
Vladimír Koscelnik, starosta obce

UZNESENIE č. 3/2019
z mimoriadneho obecného zastupiteľstva konaného dňa 09. 08 2019
Obecné zastupiteľstvo v Jabloni
A/ berie na vedomie
1. Informáciu o priebehu Dňa obce Jabloň 17. 08. 2019 a rozdelenie úloh pre zamestnancov OcÚ, poslancov
a hasičov
2. Diskusné príspevky v takomto znení:
STAROSTA OBCE:
Informácia o vode:

4. Za júl predbežne- záznam sa vypracuváva0,94l/sek x 60 = 56,4 l/ min x 60 = 3 384 l/hod x 24 = 81,2 m3/ deň
Denná spotreba leto – 40 – 45 m3/deň
Zima – do 35 m3
Pritom je potrebné si uvedomiť, že okrem 2- 3 lejakov, keď voda ani nestačila vsiaknuť do
podložia (zeme) bolo 2 mesiace sucho.
Podľa meraných záznamov je vidno, že v zimných mesiacoch, keď mrzne je pokles výdatnosti prameňov.
Keď sa sneh topí, zásoby podzemnej vody sa doplnia, aj keď poprší v kľude niekoľko dní zásoby sa
dopĺňajú (nie pri prívalových dažďoch), a keď sú 2 mesiace sucha výdatnosť sa znižuje. Tak to bolo aj
roky predtým, vody nebolo nie iba kvôli ťažbe (má nato vplyv), ale najväčší vplyv na to mali poruchy až
50 m3deň. Najväčšia v DSS Jabloň a niekoľko porúch v obci. Po ich postupnom odstránení obec 5 rok
nepociťuje nedostatok vody. Jediný raz bol vyhlásený zákaz polievania – ale pracovník sa nepriznal, že
odstavil prameň č. 1 a vodojem nebol patrične doplňovaný v kritickom letnom období po dvoj
mesačnom suchu.
Obsluhu vodojemu malo na starosti DHZ a prevádzal ju p. Maroš Pohl. Túto informáciu som
dostal až teraz, preto chcem, aby ste boli o týchto veciach informovaní. Dvaja občania šíria ,, zaručené
správy“ bez argumentov, posúdenia odborníkov, iba na báze svojich dohadov. Obec Jabloň, môžem to
aj zdokladovať rieši pravidelne vznikajúce problémy, ktoré vzídu z podnetov občanov, a pritom sa to
rieši v rámci platnej legislatívy, racionálne za účasti prizvaných odborníkov.
Ťažiť sa v III. ochrannom pásme nebude (53,75 ha lesa) a iba jemná prebierka sa bude robiť
v porastoch č. 78 a č. 81 cca na 20 ha po dohode s lesami Vranov, a každá ťažba nad prameňom č. 1 a č.
2 bude konzultovaná spoločne na obecnom úrade. Prečítajte si zápis, vyjadrenia odborníkov, naše
požiadavky. Zatiaľ, nie som si vedomý žiadneho porušovania dohody zo strany Lesov. Pokiaľ dôjde
k porušeniu dohody, aj za Vašej prítomnosti (OZ) tvrdo zakročíme. Sledujem celosvetové dianie
o vzácnosti vody s výhľadom do budúcna, a nie som ľahostajný, ako to tvrdia určití ľudia. Tomuto
problému venujem dosť času a kladiem dôraz na výhľad a riešenia do budúcich rokov.
Na druhý rok zakonponujeme do plánu činnosti posilnenie výdatnosti prameňa č. 1. Možné
riešenie je navrhnuté, realizovať to budeme svojpomocne., to isté platí aj o posilnení prameňa č. 2 tiež
svojpomocná realizácia. K tomu je potrebné (toho roku) vybaviť súhlas od majiteľa – Lesy SR, Vranov
nad Top.
Klimatické podmienky ohľadom vody sa zhoršujú, voda sa stráca, je to celoslovenský problém,
a my si musíme otvoriť zadné dvierka a zvýšiť výdatnosť prameňov v predstihu.
Kto chce podrobnejšie informácie o vode – má ich k dispozícií u p. Mitra, ktorý hodnotí stav
obecného vodovodu ako dobrý a dohodli sme sa na ďalšom postupe odstraňovania nedostatkov.

5. Čo sa týka pripomienky p. Labanca a p. Pohla, že povrchová voda, oleje sa môžu dostať do
vodojemu je ďalší nepodložený fakt. Vodojem stavali podľa projektu a ten je zabezpečený
proti tomu, je minimálne 2 – 2,5 m nad zemou a príval vody ho skôr zmetie ako sa tam dostane
kontaminovaná voda. Po okrajoch budovy sú vyčistené zvodné kanály, ktorými povrchová
voda odteká. P. Pohl tam chodil rok a on tvrdí, že vodojem je zarovno s podložím (nemá
pravdu). Je 2,5 m nad zemou a priesaky cez hrubý železobetón sú málo pravdepodobné, čiže
pri dodržiavaní podmienok určených v dohode o ,,dočasnej skládke dreva“ nemôže dôjsť
k takému scenáru ako to verejne prezentujú. Lesy SR, Vranov nad Top. nám oznámili výmenu
zámku na rampe aj kvôli tomu, že olej tiekol z LKT, ktoré sa stiahlo, vyčistilo a údajne olej
netiekol, ale pokiaľ to prizvaná polícia zdokumentovala nemôžme robiť predčasné závery
a počkáme na vyjadrenie z polície. 08. 08. 2019 sme sa spolu s Ladislavom Mitrom vybrali
na vodojem a boli sme prekvapení, v kládke bola natlačená hlina....
Toto je moja informácia k problému obecnej vody a bol by som rád, aby ste vy OZ
informovali občanov na základe zákonných postupov, argumentov, ktoré Vám boli
k dispozícií a následnom riešení vody do budúcna. Obecný vodovod je o 100% v lepšom
stave ako bol v roku 2014, to je môj názor. Za celé obdobie sú vzorky vody vyhovujúce, ja
osobne nesiem zodpovednosť za 400 občanov obce, ich zdravie a zdravie ich detí.
6. Pred 3 týždňami sa začalo s legalizáciou stavby- vodojem Jabloň. Spoločne s právnikom sme
boli na Slovenskom lesnom fonde v Humennom, kde sme sa dohodli na postupných krokoch
a prvým krokom je požiadanie Lesov SR, Vranov nad Top. o odkúpenie alebo zámenu
pozemkov a vyňatie z lesného fondu. Vy ste informovaný o tom, že za nedodržanie
stavebných podmienok štát môže udeliť pokutu vo výške 30 000,00 EUR? Zatiaľ to
prechádza hladko.
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO:
3. Prvú vec, ktorú urobíme spoločne – dohodneme sa na dni a pôjdeme k vodojemu, a tam nám
starosta ukáže aké sú dohody, kde sa má ťažiť a čo chceme urobiť so zvýšením výdatnosti
prameňov č. 1 a č. 2.
4. Keď bude mať starosta jednanie o ťažbe v kritických úsekoch, je potrebné nám dať vedieť, a kto
z OZ bude mať čas, môže sa zúčastniť.
B/ schvaľuje
1. Program Obecného zastupiteľstva
2. Zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Návrhovú komisiu
4. Podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp.
príslušných ustanovení Štatútu danej obce prijatie Municipálneho úveru Univerzal (ďalej len ,,úver“)
vo výške 12 700,00 EUR poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko, a. s., so sídlom: Hodžova 11,
010 11 Žilina
5. Že v prípade ak bude na základe každoročného prehodnotenia výšky úveru bankou jeho výška znížená
tak, že obec vyčerpala ku dňu vykonaného prehodnotenia výšky úveru väčší objem finančných

prostriedkov ako je bankou novostanovená výška úveru, obec je oprávnená uhradiť rozdiel medzi
pôvodnou a novou výškou úveru najneskôr do 30.05. daného kalendárneho roka. V prípade, ak obec
neuhradí rozdiel medzi pôvodnou a novou výškou úveru, obecné zastupiteľstvo schvaľuje , že vo výške
tohto rozdielu bude úver zmenený na termínovaný úver, a to za podmienok dojednaných v príslušnej
úverovej zmluve.
6. Vystavenie vlastnej bankozmenky na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z úveru

JABLOŇ/09. 08. 2019

STAROSTA: ........................................
Vladimír Koscelnik

