
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. 5/2019 

zo zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa  13. 12. 2019 

 

Program:  

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie návrhovej komisie 

4. Schválenie programu OZ 

5. Kontrola plnenia uznesení 

6. Kontrola plánu činnosti za IV. 2019 

7. Plán činnosti na rok 2020 

8. Správa z kontroly plnenia príjmov a výdavkov obce Jabloň za I. polrok 2019, vykonanej    

na základe Plánu činnosti na II. polrok 2019 – 21. 08. 2019 

9. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly nakladania s finančnou hotovosťou, 

príjmov a výdavkov a vedenia pokladne Obecného úradu – 05. 11. 2019 

10. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Jabloň na I. polrok 2020 –           

12. 11. 2019 

11. Návrh rozpočtu 2020 s výhľadom r. 2021 a 2022 

12. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu rozpočtu obce Jabloň na rok 2020 

a k viacročnému rozpočtu na roky 2021 -2022  -   02. 12. 2019 

13. Návrh VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne a drobné 

stavebné odpady na území obce Jabloň + ďalšie  poplatky v obci Jabloň 

14. Diskusia 

15. Návrh na uznesenie 

16. 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  z 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 Mariannu Gajdošovú a  overovateľov zápisnice: 

 

1. Milana Dzurova 
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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. Marianna Gajdošová- 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 POČET POSLANCOV OZ 

Za 5 

Proti 0 

zdržali sa 0 

 

 

BOD č. 5 Kontrola plnenia uznesení 

 

Uznesenia sa plnia priebežne. 

 

BOD č. 6 Plán činnosti na rok 2020 

  

 Týždeň pred konaním OZ obdržali poslanci vypracovaný Plán činnosti na rok 2020, ku ktorému 

sa na OZ môžu vyjadriť, prípadne doplniť. Plán činnosti na rok 2020 je súčasťou zápisnice. 

 

Poslanci o Pláne činnosti na rok 2020 hlasovali takto: 

 

HLASOVANIE POČET POSLANCOV OZ 

Za 5 

Proti 0 

zdržali sa 0 

 

 

BOD č. 7 Kontrola plánu činnosti za IV. Q 2019 

  

 V mene starostu obce, zástupca starostu p. Michal Kocka informoval poslancov OZ s plnením 

plánu činnosti za IV.Q 2019. Plán činnosti za IV. 2019 bol splnený. 

 

BOD č. 8  Správa z kontroly plnenia príjmov a výdavkov obce Jabloň za I. polrok 2019, vykonanej    

na základe Plánu činnosti na II. polrok 2019 – 21. 08. 2019 

 

Správu z kontroly plnenia príjmov a výdavkov obce Jabloň za I. polrok 2019, vykonanej                  

na základe Plánu činnosti na II. polrok 2019, zo dňa 21. 08. 2019, 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 o výsledku následnej finančnej kontroly nakladania s finančnou hotovosťou, 

príjmov a výdavkov a vedenia pokladne Obecného úradu – 05. 11. 2019 

 

 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, kontrolné obdobie od 01. 09. 2019 – 30. 09. 2019 zo dňa 05. 11. 2019, si poslanci OZ mohli 

prečítať týždeň dopredu, keďže im bol doručený tento materiál, ktorý je súčasťou zápisnice. 

  

BOD č. 10 Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Jabloň na I. polrok 2020 –           

12. 11. 2019 

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Jabloň na I. polrok 2020, ktorý 

vypracovala kontrolórka obce Ing. Mária Kulanová, dňa 12. 11. 2019, si poslanci OZ mohli prečítať 

týždeň dopredu, keďže im bol doručený tento materiál, ktorý je súčasťou zápisnice. 

 

Poslanci o Pláne kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Jabloň na I. polrok 2020 hlasovali 

takto: 

 

HLASOVANIE POČET POSLANCOV OZ 

Za 5 

Proti 0 

zdržali sa 0 

 

BOD č. 11  Návrh rozpočtu 2020 s výhľadom r. 2021 a 2022 

 

Návrh rozpočtu 2020 s výhľadom do rokov 2021 a 2022  predniesol p. Michal Kocka. Tento 

návrh si mohli poslanci OZ preštudovať aj doma, keďže im bol doručený týždeň pred konaním OZ.  

Poslanci s rozpočtom na rok 2020 s výhľadom do rokov 2021 a 2022 jednohlasne súhlasili, tento 

rozpočet schválili a je súčasťou zápisnice. 

 

Poslanci o Rozpočte na rok 2020 s výhľadom r. 2021 a 2022 hlasovali takto: 

 

HLASOVANIE POČET POSLANCOV OZ 

Za 5 

Proti 0 

zdržali sa 0 

 

 

BOD č. 12  Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu rozpočtu obce Jabloň na rok 2020                          

a k viacročnému rozpočtu na roky 2021 -2022  -   02. 12. 2019 

 

Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu rozpočtu obce Jabloň na rok 2020 a k viacročnému 

rozpočtu na roky 2021 -2022 zo dňa 02. 12. 2019 si mohli poslanci OZ preštudovať aj doma, keďže          

im bol doručený týždeň pred konaním OZ.  Kontrolórka obce po preštudovaní a posúdení návrhu 



rozpočtu konštatovala, že je zostavený v požadovanej štruktúre, vychádza z reálnych prepočtov podľa 

platnej legislatívy a odporúča obecnému zastupiteľstvu predložený materiál Návrh rozpočtu obce Jabloň 

na r. 2020 schváliť, a rozpočty na roky 2021 – 2022 zobrať na vedomie. Toto stanovisko je súčasťou 

zápisnice. 

 

BOD č. 13  Návrh VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne 

a drobné stavebné odpady na území obce Jabloň + ďalšie poplatky v obci Jabloň 

 

Návrh VZN  č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drob. 

stav. odpady  + ďalšie poplatky obce predniesol v mene starostu obce p. Michal Kocka. Tento  návrh        

si mohli poslanci OZ preštudovať aj doma, keďže im bol doručený týždeň pred konaním OZ. Zmena 

v tomto návrhu nastala 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. 
 

V miestnych poplatkoch pribudne: 

a) Poplatok 50,00 EUR pre občana, ktorý nemá trvalý pobyt v obci Jabloň a chce mať miesto           

na cintoríne v obci Jabloň. 

 

Za schválenie VZN č. 1/2019 účinné od 01. 1. 2020 a o Poplatku pre občana, ktorý nemá 

trvalý pobyt v obci Jabloň a chce mať miesto na cintoríne vo výške 50,00 EUR hlasovali 

poslanci takto: 

HLASOVANIE POČET POSLANCOV OZ 

Za 5 

Proti 0 

zdržali sa 0 
 

BOD č. 14 Diskusia 

 

Starosta obce –Vladimír Koscelnik- Krátka informácia o aktivitách za posledné 3 mesiace: 

 

 

1. VODOVOD ČINGY 

 

Realizácia bola rozdelená na 2 etapy. 

 

I. ETAPA – od Paška po Šepeľovú, vodovodné potrubie je potiahnuté, odtlakované, občania    

sa môžu napájať. 

 

II. ETAPA -  hneď v jari, ako nám počasie dovolí, zrealizuje sa II. ETAPA od Šepeľovej              

po Križovatku na Humenné. Bager je predplatený (výkopové práce), vodovodné potrubie 

pripravené, verím, že za 1 týždeň sa II. etapa dokončí (cca 600 m je potiahnutých, chýba nám 

ukončenie cca 400 m výkopu a uloženia vodovodného potrubia). Predpríprava je urobená. 

 



2. KANALIZÁCIA – III. ETAPA 

 

Ukončená k 25. 11. 2019. Sú prevedené aj terénne úpravy. Pretože projekt nepočítal s prečerpávacou 

stanicou k čističke, urýchlene bol spracovaný projekt na prečerpávaciu stanicu a podaná žiadosť                

na dotáciu vo výške 40 000,00 EUR. Dúfam, že rok 2020 bude konečnou pre obecnú kanalizáciu celkovo. 

 

 

3. ASFALTOVANIE CESTY K NOVÉMU MOSTU 

 

Práce ukončené, cesta je daná do užívania k 25. 10. 2019. 

 

 

4. VSTUPNÁ BRÁNA + BETÓNOVÉ OPLOTENIE 

 

Zrealizovanie k 31. 10. 2019. Dodržanie termínu bolo sťažené nepredvídanými okolnosťami, preto 

dokončenie, to je II. náter a 2 ks čapíc a stĺpiky sa urobia v jari. 

 

 

5. CENTRUM MLÁDEŽE 

 

Previedlo sa usadenie obrubníkov okolo celej budovy, položenie fólie, vysypanie makadámom, 

marmolitový coklík okolo celej budovy – práce sa prevádzali kvôli poškodzovaniu budovy 

poveternostnými vplyvmi. Ukončenie prác – 20. 11. 2019. 

 

 

6. NÁHRADNÁ VÝSADBA 

 

Mala sa previesť v jari 2020, ale nakoľko firme, ktorá bola určená na tieto práce prišli stromčeky skôr, 

zrealizovala sa výsadba 253 ks okrasných a ovocných stromov a kríkov už v tomto roku. Je pravdou, že 

sa vysádzalo neskôr, ako je to zvykom, preto bolo mojou prvou otázkou po ukončení výsadby: ,,Čo keď 

sa niečo nepríjme?“ Odpoveď odborníka: ,, Keď v jari budete dobre polievať, garantujem, že 98% 

výsadby sa ujme!!!“ – ale v prípade vyhynutia rastliny, nahradíme novou. Firma sa tri roky spoločne          

s obcou bude starať o prevedenú výsadbu. 

 

Záverom zhrniem aktivity obce, ktoré sú už tradičné: Mikuláš pre deti, Vianočná pozornosť vo forme 

kolekcie, salóniek, kalendárov a pero, zazimovanie vody a budov a mnoho ďalších aktivít, ktoré boli 

vyhodnotené v pláne činnosti za IV. Q. 

 

 

ODPOVEDE STAROSTU OBCE NA DISKUSNÉ PRÍSPEVKY Z MINULEJ SCHODZE: 

 

- V prípade požiaru, hlavný istič – ističe musíme upovedomiť elektrárne, my nemôžeme                

s ich vlastníctvom manipulovať. 

 

- Dňa 11. 12. 2019 sme mali stretnutie s . Pouchanom na obecnom úrade, kde sa prejednali určité 

body a aktualizácia prevádzkového poriadku domu nádeje a cintorína v rámci zákonných noriem. 

 

- Zrušenie starých hrobov, neudržiavaných hrobov – Po uplynutí doby tlenia ( 10 rokov), obec 

môže zrušiť starý hrob, pokiaľ sa neudržiava. Samozrejme predtým, pokiaľ žijú príbuzní, tak ich 

je potrebné upozorniť. Ale po 10 rokoch, keď prikročíme k zrušeniu hrobového miesta – zákon 

neporušujeme. V prípade pozostatkov pri kopaní, tieto uložiť do zeme.  



 

Za zrušenie starých hrobov, neudržiavaných hrobov po uplynutí doby tlenie (10 rokov) 

hlasovali poslanci takto: 

 

HLASOVANIE POČET 

POSLANCOV OZ 

Za 5 

Proti 0 

zdržali sa 0 

 

- Kopanie hrobov- p. Pouchan sa pohybuje po severovýchodných obciach široko – ďaleko, a všade 

v podobných obciach je najzaužívanejší radový domový systém, ktorý nám doporučuje. Ináč, 

pokiaľ jeho požiadajú o vykopanie hrobu, fakturuje sa  129,00 EUR/hrob – tieto služby môže 

poskytnúť on. 

 

- Občan, ktorý nemal trvalý pobyt v obci, a požiada o miesto na tunajšom cintoríne: Môže                 

za  poplatok (predtým bolo 1 000 SK), teraz p. Pouchan doporučuje – 50,00 EUR a treba             

to schváliť a zakomponovať do prevádzkového poriadku cintorína.  

 

- Vyčleniť  na cintoríne miesto pre ekonomicky menej náročné pohreby (zatrávnenie a malý 

pomník). Boli sme pozrieť spolu s p. Pouchanom na cintoríne a zaujal súhlasné stanovisko               

s miestom, ktoré by sa malo na tento účel vyčleniť – spolu na druhý rok sa pôjdeme pozrieť ako 

to v skutočnosti vyzerá aj s niektorými z Vás – o vyčlenenom mieste rozhoduje OZ. 

 

Za schválenie pre vytvorenie miesta pre menej náročné pomníky hlasovali poslanci OZ 

takto: 

 

 

HLASOVANIE POČET 

POSLANCOV OZ 

Za 5 

Proti 0 

zdržali sa 0 

 

 

- Urnový háj – začínajú zriadzovať niektoré obce – predostieram Vám to kvôli rozmýšľaniu             

do budúcna po stretnutí s p. Pouchanom. 

 

- Prevádzkový poriadok sa zaktualizuje po dodaní a schválení v OZ (poplatok 50,00 EUR za 

miesto na cintoríne, požiadané osobou bez trvalého bydliska). 

 

 

DISKUSNÝ PRÍSPEVOK- ŠTEFAN DZUROV 

 

1. Vyčistiť 2 m svahu od krovín a stromčekov na cintoríne. 

 

2. Finančná výpomoc pri oprave zvonice na kostole.  Starosta obce nechal za schválenie tohto 

diskusného príspevku hlasovať poslancov. 

 



Za finančnú výpomoc pri oprave zvonice na kostole hlasovali poslanci takto: 

 

 

HLASOVANIE POČET POSLANCOV 

OZ 

Za 5 

Proti 0 

zdržali sa 0 

 

 

DISKUSNÝ PRÍSPEVOK – STAROSTA OBCE- VLADIMÍR KOSCELNIK 

 

1. Dňa 28. 11. 2019 bola na obecný úrad doručená Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku,                    

č. parcely 440 o výmere 277 m2, typ pozemku – záhrada od p. Márie Sklenčárovej, trvale bytom 

Jabloň 127, 067 13 Rokytov pri Humennom. Cena za m2 je 2,00 EUR. Nechávam OZ hlasovať 

o odpredaní tohto pozemku. 

 

Za odpredanie pozemku parcely č. 440 o výmere 277 m2, typ pozemku – záhrada, cena za m2- 

2,00 EUR hlasovali poslanci takto: 

 

 

HLASOVANIE POČET POSLANCOV 

OZ 

Za 5 

Proti 0 

zdržali sa 0 

 

 

2. Je potrebné schváliť úpravu rozpočtu v príjmových a výdavkových položkách. Úprava je 

súčasťou zápisnice. Nechávam hlasovať poslancov OZ. 

 

Za úpravu rozpočtu v príjmových a výdavkových položkách hlasovali poslanci takto: 

 

 

HLASOVANIE POČET 

POSLANCOV OZ 

Za 5 

Proti 0 

zdržali sa 0 

 

 

3. Dňa 11. 12. 2019 sa začal prevádzať audit za rok 2018. S výsledkom budete oboznámení na 

najbližšom OZ. 

 

4. Oslovili ma Dobrovoľní  hasiči z obce Jabloň, že by boli ochotní  v spolupráci s obcou  uskutočniť 

akciu – SILVESTER, je však potrebné schváliť financie na túto akciu. Navrhujem 200,00 EUR, 

ktoré by sa previedli na účet hasičov a oni by si nakúpili všetko potrebné na uskutočnenie tejto 

akcie. Ich návrh bol varenie kapustnice, občerstvenie, zákusky + menší ohňostroj. Nechávam 

hlasovať za tento návrh. 

 



Za tento návrh hlasovali poslanci takto: 

 

HLASOVANIE POČET 

POSLANCOV OZ 

Za 5 

Proti 0 

zdržali sa 0 

 

 

DISKUSNÝ PRÍSPEVOK POSLANCOV OZ A STAROSTU OBCE 

 

1. Je potrebné schváliť dátum konania PLESU v obci Jabloň. Navrhujeme 15. 02. 2020. 

 

Za termín konania PLESU v obci Jabloň na 15. 02. 2020 hlasovali poslanci OZ takto: 

 

 

HLASOVANIE POČET POSLANCOV 

OZ 

Za 5 

Proti 0 

zdržali sa 0 

 

 

2. Taktiež je potrebné schváliť financie pre túto akciu. Navrhujeme 1 300,00 EUR. 

 

 

Za vyčlenenie financií vo výške 1 300,00 EUR  na akciu PLES 2020 hlasovali poslanci takto: 

 

HLASOVANIE POČET POSLANCOV 

OZ 

Za 5 

Proti 0 

zdržali sa 0 

 

 

BOD č. 15  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 POČET POSLANCOV OZ 

Za 5 

Proti 0 

zdržali sa 0 

 

 

 



BOD č. 16 Záver 

 

Starosta obce poprosil svojho zástupcu, aby v jeho mene prečítal ešte túto informáciu: 

 

 Pretože sme sa zišli na poslednom OZ v tomto roku, a je nám známe, čo sme v tomto roku            

pre rozvoj obce urobili, dovoľte mi, aby som Vám na základe dosiahnutých výsledkov poďakoval              

za Vašu prácu, činnosť a hlavne, že sme našli ,,spoločnú reč“ pri realizácií jednotlivých aktivít, pretože 

bez Vášho súhlasu a schválenia by sa to jednoducho nedalo realizovať. Ja som vykonávateľom toho, čo 

sa na obecnom zastupiteľstve schváli. Toho roku sa pre rozvoj obce a pre občanov urobilo nad rámec 

našich plánovaných úloh. Som nadmieru spokojný s tým, že sa začalo s realizáciou vodovodu ČINGY. 

I. ETAPA  je ukončená, II. ETAPA sa prevedie v jari.  Pre Vašu predstavivosť uvádzam: 

- Povolenie na zriadenie vodovodu Čingy nám trvalo 2 roky ( 120 pozemkov a kopa byrokracie). 

- Realizácia I. ETAPY (zhruba 600 m) trvala  aj s tlakovaním 10 dní. 

Hoci je ešte skoro na bilancovanie roku 2019, ale už teraz môžem povedať, že bol pre obec úspešným 

a verím, že medzi obcou a obecným zastupiteľstvom bude vzájomná spolupráca a pohoda, ktorá nám 

vydrží, dúfajme, že do konca volebného obdobia.  

 Ešte raz Vám všetkým ďakujem. Stretneme sa ešte 19. 12. 2019, bude to voľné stretnutie o 17.00 

hod., bez programu, na ktoré Vás pozývam. Prosím Vás nájdite si čas, aby sme sa vo štvrtok o týždeň 

stretli v plnej zostave. ĎAKUJEM. 

Nakoľko program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný starosta obce vyhlásil 

zasadnutie za ukončené. 

 

 

                             

Overovatelia zápisnice: 

 

Michal Kocka................................................ 

 

Milan Dzurov................................................ 

 

 

 

Zapisovateľka: 

 

Marianna Gajdošová....................................... 

 

                                                                      

   

 

 

 

 

V Jabloni dňa 13. 12. 2019                                                ............................................................. 

                                                                                                Vladimír Koscelnik, starosta obce               

 

 

 

 

        



                 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. Program Obecného zastupiteľstva. 

2. Zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Návrhovú komisiu. 

4. Plán činnosti na rok 2020. 

5. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2020. 

6. Rozpočet na rok 2020. 

7. 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 na 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   

    

 

 


