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. 5/2019
z obecného zastupiteľstva konaného dňa 13. 12. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Jabloni
A/ berie na vedomie
1. Kontrolu plánu činnosti za IV.Q 2019.
2. Správu z kontroly plnenia príjmov a čerpania výdavkov Obce Jabloň za I. polrok 2019, vykonanej
na základe Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 zo dňa 21. 08. 2019.
3. Správu o výsledku následnej finančnej kontroly nakladania s finančnou hotovosťou, príjmov a výdavkov
a vedenie pokladne Obecného úradu Jabloň zo dňa 05. 11. 2019.
4. Rozpočet na roky – r. 2021,2022.
5. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Jabloň na rok 2020 a k viacročnému
rozpočtu obce na roky – r. 2021, 2022 zo dňa 02. 12. 2019.
6. Diskusné príspevky poslancov a starostu obce.
B/ schvaľuje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Program Obecného zastupiteľstva.
Zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Návrhovú komisiu.
Plán činnosti na rok 2020.
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2020.
Rozpočet na rok 2020.
VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Jabloň s účinnosťou od 01. 01. 2020.
8. Zmeny, ktoré nastali v týchto položkách:
a) Poplatok za komunálny odpad – z 9,00 EUR/osoba na 11,00 EUR/osoba.
b) Poplatok pre osobu pracujúcu v zahraničí, osobu na internáte, osobu na týždňovkách atď. z 5,00 EUR
na 11,00 EUR /žiadne úľavy/.
c) Poplatok za komunálny odpad pre osobu nad 80 rokov- oslobodená od platenia na 5,00 EUR pre osobu
nad 80 rokov.
9. Poplatok 50,00 EUR pre občana, ktorý nemá trvalý pobyt v obci Jabloň a chce mať miesto na cintoríne
v obci Jabloň.
10. Úpravu rozpočtu za rok 2019.
11. Odpredaj pozemku v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zák. č 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov o výmere 277 m2 – záhrada, parcela registra ,,C“ č. 440 medzi Obcou Jabloň, sídlo Jabloň 75,
067 13 Rokytov pri Humennom, IČO: 00323055, zastúpená starostom obce Vladimírom Koscelníkom
ako predávajúcim a Máriou Sklenčárovou, rod. Hodorovou, trvale bytom Jabloň 127, 067 13 Rokytov
pri Humennom, ako kupujúcim za dohodnutú cenu 2,00 EUR za m2.
12. Zrušenie starých hrobov, neudržiavaných hrobov po uplynutí 10 rokov.

13. Vyčlenenie miesta pre menej náročné hroby (zatrávnenie a malý pomník).
14. Prevedenie sumy 200,00 EUR na účet dobrovoľ. hasič. zboru obce na uskutočnenie SILVESTRA v obci
Jabloň.
15. Ples v obci Jabloň s termínom 15. 02. 2020.
16. Financie na ples 2020 v sume 1 300,00 EUR.
17. Finančnú výpomoc pri oprave zvonice a kostole.
C/ poveruje
1. Hlavnú kontrolórku obce, vykonať kontroly v súlade zo schváleným Plánom kontrolnej činnosti na I.
polrok 2020.

JABLOŇ/13. 12. 2019

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

