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. 1/2019
zo zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 29. 03. 2019
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
3. Schválenie návrhovej komisie
4. Schválenie programu OZ
5. Kontrola plnenia uznesení
6. Oboznámenie poslancov OZ s rozpočtom na rok 2019 s výhľadom r. 2020,2021
7. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly nakladania s finančnou hotovosťou, príjmov
a výdavkov a vedenia pokladne Obecného úradu
8. Správa hlavnej kontrolórky obce Jabloň o kontrolnej činnosti za rok 2018
9. Správa hlavnej kontrolórky obce Jabloň- Kontrola dodržania povinností vyplývajúcich obci zo
zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám so zameraním na zverejňovanie zmlúv
a faktúr
10. Oboznámenie sa s plánovanými úlohami obce na rok 2019
11. Plán činnosti na II. Q 2019
12. Kontrola plánu činnosti za I. Q 2019
13. Realizácia parku s vodnou fontánou v centre obce Jabloň, podľa predložených podkladov
( dotácia – 7 000,00 EUR z fondu SPP – Plynovod) – krátka informácia
14. Oboznámenie poslancov OZ zo stavom realizácie – Rekonštrukcie hasičskej zbrojnice
15. Oboznámenie poslancov OZ s realizáciou vodovodu ČINGY – III. etapa
16. Diskusia
17. Návrh na uznesenie
18. Záver
BOD č. 1 Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie poslancov OZ otvoril v mene starostu - zástupca starostu p. Michal Kocka, na ktorom
všetkých srdečne privítal. Skonštatoval, že celkového počtu 5 poslancov je prítomných 5. 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 Koscelníkovú a overovateľov zápisnice:
1. Mariannu Gajdošovú
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
5
0
0

BOD č. 5 Kontrola plnenia uznesení
Uznesenia sa plnia priebežne.
BOD č. 6 Oboznámenie poslancov OZ s rozpočtom na rok 2019 s výhľadom r. 2020,2021
Poslancom OZ bol týždeň pred konaním zasadnutia doručený materiál – Rozpočet na rok 2019
s výhľadom r. 2020, 2021. Zástupca starostu Michal Kocka oboznámil OZ, že s týmto rozpočtu budú
pracovať celý rok 2019. Rozpočet na rok 2019 s výhľadom r. 2020,2021 je súčasťou zápisnice.
BOD č. 7 Správa o výsledku následnej finančnej kontroly nakladania s finančnou hotovosťou,
príjmov a výdavkov a vedenia pokladne Obecného úradu
Správu o výsledku následnej finančnej kontroly nakladania s finančnou hotovosťou, príjmov
a výdavkov a vedenia pokladne Obecného úradu, ktorú vypracovala kontrolórka obce Ing. Mária
Kulanová si poslanci OZ mohli prečítať týždeň dopredu, keďže im bol doručený tento materiál, ktorý je
súčasťou zápisnice.
BOD č. 8 Správa hlavnej kontrolórky obce Jabloň o kontrolnej činnosti za rok 2018
Správu hlavnej kontrolórky obce Jabloň o kontrolnej činnosti za rok 2018, ktorú vypracovala
kontrolórka obce Ing. Mária Kulanová si poslanci OZ mohli prečítať týždeň dopredu, keďže im bol
doručený tento materiál, ktorý je súčasťou zápisnice.
BOD č. 9 Správa hlavnej kontrolórky obce Jabloň- Kontrola dodržania povinností vyplývajúcich
obci zo zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám so zameraním na zverejňovanie
zmlúv a faktúr
Správu hlavnej kontrolórky obce Jabloň- Kontrola dodržania povinností vyplývajúcich obci
zo zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám so zameraním na zverejňovanie zmlúv
a faktúr, ktorú vypracovala kontrolórka obce Ing. Mária Kulanová si poslanci OZ mohli prečítať týždeň
dopredu, keďže im bol doručený tento materiál, ktorý je súčasťou zápisnice.

BOD č. 10 Oboznámenie sa s plánovanými úlohami obce na rok 2019
Michal Kocka - zástupca starostu v mene starostu obce informoval OZ s plánovanými úlohami
na rok 2019, tieto úlohy si mohli poslanci OZ preštudovať aj doma, keďže im bol doručený tento materiál
týždeň pred konaním OZ. Tento materiál je súčasťou zápisnice.
BOD č. 11 Plán činnosti na II. Q 2019
Plán činnosti na II. Q 2019 si mohli členovia OZ preštudovať a vyjadriť sa k nemu, pretože
im bol doručený týždeň pred konaním OZ. Plán činnosti na II. Q 2019 je súčasťou zápisnice.
Za plán činnosti na II. Q 2019 hlasovalo:

HLASOVANIE
za
proti
zdržali sa

POČET POSLANCOV OZ
5
0
0

BOD č. 12 Kontrola plánu činnosti za I. Q 2019
Plán činnosti na I. Q 2019, ktorý bol schválený uznesením č. 6/2018 zo dňa 30. 11. 2018
si členovia obecného zastupiteľstva mohli preštudovať doma, keďže im bol doručený tento materiál
týždeň pred konaním OZ. Zástupca starostu Michal Kocka vyjadril v mene starostu obce, že úlohy
uvedené v pláne činnosti na I. Q 2019 sa priebežne plnia. Plán činnosti na I. Q 2019 je súčasťou zápisnice.
BOD č. 13 Realizácia parku s vodnou fontánou v centre obce Jabloň, podľa predložených
podkladov
Michal Kocka- zástupca starostu informoval v mene starostu obce OZ, že obec Jabloň podala
žiadosť na dotáciu cez projektu MUNICIPALITY, ktorá je prísne účelová a orientovaná na zriadenie
parkov, výsadbu zelene, zriadenie oddychových zón v sume 7 000,00 EUR.
Za realizáciu parku s fontánou hlasovalo:
HLASOVANIE
za
proti
zdržali sa

POČET POSLANCOV OZ
5
0
0

BOD č. 14 Oboznámenie poslancov OZ zo stavom realizácie – Rekonštrukcie hasičskej zbrojnice
Zástupca starostu Michal Kocka v mene starostu obce informoval OZ, že na prvom sedení
so zástupcom firmy, ktorá bola vybraná na rekonštrukciu bol dohodnutý termín ukončenia na :
OKTÓBER 2019. Dobré počasie nám však dovolilo skôr začať a termín ukončenia z tohto dôvodu sme

presunuli na 15. august 2019. Materiál je vo väčšej časti zakúpený, prípadne objednaný, nevznikli žiadne
nepredvídané okolnosti. Práce boli podrobne rozobraté na pravidelných stretnutiach. Problém trošku
vznikol iba s uvoľnením prenajatej garáže (M. Lehet), ale už je to v poriadku, garáž je prázdny, garážové
dvere usadené a všetko je pod zámkom. Elektrozvody sú doriešené, hradiť ich bude obec, práce prevedie
R. Balica, rozvody sa prevedú lištovaním po povrchu steny. Pokiaľ má niekto pripomienku alebo dotaz,
tak v diskusii sa to preberie, prípadne vysvetlí.
BOD č. 15 Oboznámenie poslancov OZ s realizáciou vodovodu ČINGY – III. etapa
Zástupca starostu Michal Kocka v mene starostu obce informoval OZ o realizácií vodovodu
,,ČINGY“ – III. etapa. V krátkosti minulého roku 2018 sa nemohlo začať s realizáciou, kvôli veľkému
počtu vlastníkov pozemkov (okolo 60- 80). Okresný úrad ŽP od nás požadoval originály listov
vlastníctva, čo sme neboli schopní zabezpečiť a skôr začať sme nemohli, hoci máme dobré vzťahy s Ing.
Janou Valigovou, pretože by nám hrozila vysoká pokuta pre obchádzanie zákona. Toho roku sa
pozmenili určité zákonné pravidlá a nie sú potrebné originály listov vlastníkov pozemkov. Zo strany
obce sú pripravené všetky podklady, vyjadrenia k udeleniu stavebného povolenia, tieto materiály sa
posunú Ing. Valigovej na životné prostredie a verím, že termín koniec mája 2019 dodržíme a začneme
s výkopovými prácami a kladením potrubia (je zakúpené – 4 200,00 EUR, 1 020 bm). Dokúpi sa ešte
materiál cca za 3 800,00 EUR (hydranty, ventily, atď). Peniaze na túto akciu sú vyčlenené v rozpočte.
V rozpočte túto akciu obec prevádza svojpomocne a verím, že ,,Čingári“ nám pomôžu, a tohto roku bude
tiecť voda najneskôr do 15. augusta 2019.
BOD č. 16 Diskusia
Poslanci a starosta sa vyjadrili podľa prezenčnej listiny k jednotlivým bodom.
1. Starosta obce:
a) Navrhujem zakúpiť darček pre 105 matiek v obci na ich deň. Obec to urobí premiérovo
prvýkrát, darček je vybraný – 3,30 EUR x 105 matiek = 350,00 EUR
Za zakúpenie darčekov pre matky na ich deň hlasovalo:

HLASOVANIE
za
proti
zdržali sa

POČET POSLANCOV OZ
5
0
0

b) Blíži sa deň detí (MDD) a sním spojený ,,hasičský deň“, navrhujem, aby sa pre deti
k ich dňu zakúpil darček (sladkosti) – 45 detí x 2,00 EUR za balíček = 90,00 EUR

Za zakúpenie darčekov pre deti na MDD hlasovalo:
HLASOVANIE
za
proti
zdržali sa

POČET
POSLANCOV OZ
5
0
0

c) Na obec Jabloň bol zaslaný list od prokurátora Kostreja, že je potrebné schváliť náhradnú
výsadbu stromov a určiť náhradné pozemky
Za náhradnú výsadbu stromov na náhradné pozemky hlasovalo:
HLASOVANIE
za
proti
zdržali sa

POČET
POSLANCOV OZ
5
0
0

d) Chcem zdôrazniť ešte raz, že každý poslanec dostáva materiály na ,,OZ“ týždeň dopredu,
a to znamená, že na OZ má každý z Vás chodiť pripravený, aby sme konštruktívne a so
znalosťou pristupovali k riešeniu a odsúhlaseniu bodov programu, prípadne dali svoje
návrhy.
e) Úloha pre Vás poslancov – rozmýšľať nad novými podnetmi, návrhmi, ktoré prispejú
k skrášleniu a rozvoju obce.
2. p. Marianna Gajdošová
a) Poukazujem na vytvorenú dieru pri šachte (pri č. d. 89- Štefan Valichnáč) – je nutná oprava
Za opravu šachty hlasovalo:
HLASOVANIE
za
proti
zdržali sa

POČET
POSLANCOV OZ
5
0
0

b) Navrhujem rozšíriť deň matiek o posedenie pri káve a zákusku – pokúsiť sa dohodnúť krátky
program ZDŠ Koškovce. Termín posedenia – 12. 05. 2019
Za rozšírenie dňa matiek o posedenie pri káve a zákusku + termín 12.05.2019 hlasovalo:
HLASOVANIE
za
proti
zdržali sa

POČET
POSLANCOV OZ
5
0
0

3. P. Štefan Dzurov
a) Je potrebné vysadiť okrasné kríky popri potoku Lipová, pri Dome nádeje.
b) Je potrebná cesta – cintorín – pokračovanie.
Odpoveď starostu obce na otázku p. Š. Dzurova bod b):
I.etapa po bránu cintorína je urobená,
II.etapa od brány po koniec tují – II. polrok 2019 (závisí od fin. prostriedkov)
III.etapa- 2020- od tují po kríž.
4. P. Michal Kocka
a) Dopredu oboznámiť obec s prevádzaním chemických postrekov, hlavne v blízkosti
súkromných záhrad a pozemkov- dohodnúť sa písomnou formou s firmou.
BOD č. 17 Návrh na uznesenie
Starosta obce vyzval predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh na uznesenie z rokovania
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
5
0
0

BOD č. 18 Záver
Nakoľko program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný starosta obce vyhlásil
zasadnutie za ukončené.
Overovatelia zápisnice:
Michal Kocka................................................
Marianna Gajdošová................................................
Zapisovateľka:
Diana Koscelniková.......................................
...........................................................
Vladimír Koscelnik, starosta obce
V Jabloni 29. 03. 2019

UZNESENIE č.

1/2019

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jabloni
konaného dňa 29. 03. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Jabloni:

A/berie na vedomie
1. Informáciu o rozpočte na rok 2019 s výhľadom do r. 2020, 2021.
2. Správu o výsledku následnej finančnej kontroly nakladania s finančnou hotovosťou, príjmov
a výdavkov a vedenia pokladne Obecného úradu.
3. Správu hlavnej kontrolórky obce Jabloň o kontrolnej činnosti za rok 2018.
4. Správu z vykonanej kontroly hlavnej kontrolórky obce Jabloň- Kontrola dodržania povinností
vyplývajúcich obci zo zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám so zameraním na
zverejňovanie zmlúv a faktúr.
5. Informáciu o plánovaných úlohách obce na rok 2019.
6. Plán činnosti na I.Q 2019.
7. Plnenie úloh uvedených v pláne činnosti na I.Q 2019.
8. Informáciu o stave realizácie – Rekonštrukcie Hasičskej zbrojnice.
9. Informáciu o vodovode Čingy III. etapa.
10. Diskusné príspevky v takomto znení:
1.Starosta obce:
a) Navrhujem zakúpiť darček pre 105 matiek v obci na ich deň. Obec to urobí premiérovo
prvýkrát, darček je vybraný – 3,30 EUR x 105 matiek = 350,00 EUR.
b) Blíži sa deň detí (MDD) a sním spojený ,,hasičský deň“, navrhujem, aby sa pre deti
k ich dňu zakúpil darček (sladkosti) – 45 detí x 2,00 EUR za balíček = 90,00 EUR.
c) Na obec Jabloň bol zaslaný list od prokurátora Kostreja, že je potrebné schváliť náhradnú
výsadbu stromov a určiť náhradné pozemky.
d) Chcem zdôrazniť ešte raz, že každý poslanec dostáva materiály na ,,OZ“ týždeň dopredu,
a to znamená, že na OZ má každý z Vás chodiť pripravený, aby sme konštruktívne a so
znalosťou pristupovali k riešeniu a odsúhlaseniu bodov programu, prípadne dali svoje
návrhy.
e) Úloha pre Vás poslancov – rozmýšľať nad novými podnetmi, návrhmi, ktoré prispejú
k skrášleniu a rozvoju obce

2. p. Marianna Gajdošová
a) Poukazujem na vytvorenú dieru pri šachte (pri č. d. 89- Štefan Valichnáč) – je nutná oprava
b) Navrhujem rozšíriť deň matiek o posedenie pri káve a zákusku – pokúsiť sa dohodnúť krátky
program ZDŠ Koškovce. Termín posedenia – 12. 05. 2019
3. P. Štefan Dzurov
a) Je potrebné vysadiť okrasné kríky popri potoku Lipová, pri Dome nádeje.
b) Je potrebná cesta – cintorín – pokračovanie.
Odpoveď starostu obce na otázku p. Š. Dzurova bod b):
I.etapa po bránu cintorína je urobená,
II.etapa od brány po koniec tují – II. polrok 2019 (závisí od fin. prostriedkov)
III.etapa- 2020- od tují po kríž.
4. P. Michal Kocka
a) Dopredu oboznámiť obec s prevádzaním chemických postrekov, hlavne v blízkosti
súkromných záhrad a pozemkov- dohodnúť sa písomnou formou s firmou.

B/ schvaľuje
1. Program obecného zastupiteľstva.
2. Zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Návrhovú komisiu.
4. Plán činnosti na II. Q 2019
5. Realizáciu parku s vodnou fontánou v centre obce v prípade schválenia dotácie z Municipality –
SPP.
6. Zakúpenie darčekov pre matky - Deň matiek do sumy 350,00 EUR.
7. Rozšírenie dňa matiek o posedenie pri káve a zákusku v Kultúrnom dome.
8. Uskutočnenie dňa matiek v Kultúrnom dome – termín 12. 05. 2019.
9. Zakúpenie darčekov pre deti – Medzinárodný deň detí do sumy 90,00 EUR
10. Náhradnú výsadbu stromov
11. Opravu vytvorenej diery pri šachte (pri č. d. 89-Štefan Valichnáč)

JABLOŇ/ 29. 03 . 2019

Vladimír Koscelnik, starosta obce

