
Obecný úrad Jabloň, okr. Humenné 

Z Á P I S N I C A č.2/2020 

zo zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 14. 08. 2020 

 

 

Program: 1. Otvorenie zasadnutia 

                  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

                  3. Schválenie návrhovej komisie 

                  4. Schválenie programu OZ 

                  5. Kontrola plnenia uznesení 

                  6. Plán činnosti na III. Q 2020 

      7. Voľba hlavného kontrolóra obce Jabloň 

      8. Diskusia 

     9 . Návrh na uznesenie 

                  10. Záver 

 

BOD č. 1  Otvorenie zasadnutia 
 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril v mene starostu obce  zástupca starostu obce 

o 17.00 hod. Privítal na ňom všetkých poslancov. Skonštatoval, že z celkového počtu 5 

je prítomných 5 poslancov -     100 % účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva 

potvrdil za uznášania schopné.  

 

BOD č. 2  Určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice 

 

Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice p. Dianu Koscelnikovú a overovateľov 

zápisnice: 

 
1. p. Mariannu Gajdošovú, 

 

2. p. Milana Dzurova . 

 

 

BOD č. 3  Schválenie návrhovej komisie 

 

Podľa rokovacieho poriadku bol do návrhovej komisie schválený p. Michal Kocka– 

predseda návrhovej komisie a  p. Diana Koscelniková a p. Marianna Gajdošová- 

členovia návrhovej komisie. 

 

BOD č. 4  Schválenie programu OZ 

 

      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 

 

1. V zápisnici č. 1/2020 zo dňa 26. 06. 2020 v bode č. 16- DISKUSIA  v diskusnom príspevku 

od Michala Kocku zaznel návrh, aby sa zaviazal prenajímateľ poľnohospodárskej pôdy 

ohlásiť termín a druh chemického postreku, ktorý má byť aplikovaný, a upraviť ochrannú 

vzdialenosť pri tomto postreku, pretože zasahuje aj do záhrad niektorých občanov.  

 

ODPOVEĎ STAROSTU OBCE: V prípade uskutočnenia postreku pronajímateľ 

poľnohospodárskej pôdy nahlási druh chcemického postreku, ktorý má byť aplikovaný a 

upraví ochrannú vzdialenosť pri tomto postreku a taktiež ohlási termín uskutočnenia. 

 

 

Jednotlivé uznesenia sa plnia priebežne. 

 

BOD č. 6  Plán činnosti na III. Q 2020 

 

                 Plán činnosti na III. Q 2020 si mohli členovia OZ preštudovať a vyjadriť sa  k nemu, 

pretože im bol doručený týždeň pred konaním OZ. Plán činnosti na III. Q 2020 je súčasťou 

zápisnice. 

 

Za plán činnosti na III. Q 2020 hlasovali poslanci OZ takto: 
 

HLASOVANIE POČET 

POSLANCOV OZ 

Za 5 

Proti 0 

zdržali sa 0 

 

BOD č. 7  Voľba hlavného kontrolóra obce Jabloň 

 

 OZ v Jabloni v zmysle §18a, ods.2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia č.1/2020 zo dňa 26. 06. 2020 vyhlásilo voľbu 

hlavného kontrolóra obce Jabloň na 6 – ročné funkčné obdobie, ktoré začína dňom             

01. 09. 2020 a končí 31. 08. 2026 a určilo deň konania voľby na 14. 08. 2020. 

 Oznam o výberovom konaní na hlavného kontrolóra obce bol zverejnený na obecnej  tabuli 

   a na stránke obce Jabloň. 

 Termín doručenia prihlášok bol do 31. 07. 2020 do 15.00 hod. (vrátane prihlášok 

zasielaných  poštou) Na prihlášky doručené po tomto termíne sa neprihliadalo. 

 Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra obce Jabloň mal zaslať písomnú prihlášku spolu 

s požadovanými dokladmi do stanoveného termínu poštou na adresu: Obecný úrad, Jabloň 

č.75, 067 13 Rokytov pri Humennom alebo osobne doručiť na Obecný úrad v Jabloni 

v zalepenej obálke označenej  - „Voľba hlavného kontorlóra Obce Jabloň – neotvárať“ 

   Náležitosti písomnej prihlášky : 

 

 meno, priezvisko , titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné údaje (email, telefón ), 

 štruktúrovaný profesijný životopis , s prehľadom doterajších zamestnaní a funkčného 

zaradenia, 

 úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní  a prípadne ďalšie kópie 

dokladov o doplňujúcich formách vzdelania , 



 čestné prehlásenie , že uchádzač nevykonáva funkciu uvedenú v § 18 ods. 2) zákona             

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, resp., že sa jej vzdá         

do nástupu do funkcie hlavného kontrolóra obce, 

 údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona 

č.330/2007 o registri trestov, 

 čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, 

 písomný súhlas kandidáta so zverejnením a spracovaním   osobných údajov podľa zákona 

č.18/2018  Z.z. o ochrane osobných údajov  v platnom znení na účely vykonania voľby 

hlavného kontrolóra obce na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce. 

 

Na obecný úrad Jabloň bola osobne doručená do termínu iba jedna žiadosť, a to od p. Ing. Márie 

Kulanovej, trvale bytom Zbudské Dlhé 55, 067 12  Koškovce. 

Poslanci otvorili obálku a preskúmali, či tento uchádzač spĺňa uvedené podmienky.  

Keďže podmienky boli splnené, za kontrolóra obce bola p. Ing. Mária Kulanová jednohlasne 

zvolená. Poslanci OZ určujú pracovný čas  hlavnej kontrolórky obce na 6 hod. mesačne, a plat 

v súlade s  § 18c ods. 1 a 2 zákona o obecnom zriadení. Ďalej poslanci OZ schvaľujú  v súlade s § 11 ods. 

4 písm. j) a § 18c ods. 5) zákona  o obecnom zriadení  hlavnej kontrolórke  obce Jabloň   Ing. Márií 

Kulanovej  mesačnú odmenu vo výške 30 %  mesačného platu určeného zákonom o obecnom 

zriadení v § 18c ods. 1 písm. c. a ods. 2.   

Poslanci OZ  súhlasia   s   výkonom inej činností  hlavnej kontrolórky  obce Jabloň  Ing. Márie 

Kulanovej   v zmysle   tretej vety § 18 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení 

jeho neskorších zmien a doplnkov.  

 

 

Poslanci volili takto: 

 

HLASOVANIE POČET POSLANCOV OZ 

Za 5 

Proti 0 

zdržali sa 0 

 

Za schválenie vyššie uvedených náležitostí poslanci OZ hlasovali takto: 

 

HLASOVANIE POČET POSLANCOV OZ 

Za 5 

Proti 0 

zdržali sa 0 

 

 

Všetky náležitosti týkajúce sa voľby kontrolóra sú súčasťou spisu p. Ing. Mária Kulanovej uložené 

na obecnom úrade ( č. spisu OCUJ-52/2020- OCU). 

 
 

 

BOD č. 8  Diskusia 

 

       Diskusné príspevky poslancov a starostu obce. 

 

p. Marianna Gajdošová a Milan Dzurov 

 



1. Ako je to s kosením cesty – Valichnáč – Hlohinec a pozemkov za záhradami občanov 

 

ODPOVEĎ STAROSTU OBCE: 

1. Obec má jedného pracovníka, druhý je na dohodu cez UPSVaR podľa potreby, prípadne sa urobí 

dohoda s ďalšími (ak sa nestíha). Chcem, aby dostali priestor na údržbu obce aj občania. Za 

fungovanie sú zodpovední všetci občania. 

 

Vladimír Koscelnik, starosta obce 

 

1. Navrhujem vyhlásenie brigády na vyčistenie záchytného rigolu nad obcou v mesiaci október        

( výrez sa môže robiť iba v čase vegetačného pokoja). 

 

Marianna Gajdošová 

 

1. Je potrebné prelakovať dosky na Dome nádeje, ktoré slúžia ako zábrana proti vtákom. 

 

ODPOVEĎ STAROSTU OBCE: 

1. Dosky na Dome nádej sa prelakujú, pretože farba z nich schádza dole. 

 

BOD č. 9 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 5 

poslanci z celkového počtu 5, zdržalo sa 0 poslancov, proti 0 poslancov. 

 

Za uznesenie hlasovali: 

 

HLASOVANIE POČET POSLANCOV OZ 

Za 4 

Proti 0 

zdržali sa 0 

 

 

BOD č. 10 Záver 

 

V závere starosta obce poďakoval všetkým zúčastneným členom OZ za dochvíľnosť a zdarný 

priebeh zasadania OZ. Keďže boli všetky body vyčerpané, starosta vyhlásil zasadnutie OZ za 

ukončené. 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

1. Marianna Gajdošová         ..................................... 

 

2. Milan Dzurov                    ..................................... 

 

Zapisovateľ: 

 

1. Diana Koscelniková          ...................................... 

 

 

 

 

 

V Jabloni 14. 08. 2020                                                                                  ............................................. 

                    Vladimír Koscelnik 

                          starosta obce 



                 UZNESENIE     č. 2/2020 

z obecného zastupiteľstva konaného dňa 14. 08. 2020 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Jabloni 

 

A/ berie na vedomie 

 

1. Diskusné príspevky v takomto znení: 

 

p. Marianna Gajdošová a Milan Dzurov 

 

1. Ako je to s kosením cesty – Valichnáč – Hlohinec a pozemkov za záhradami občanov 

 

ODPOVEĎ STAROSTU OBCE: 

1. Obec má jedného pracovníka, druhý je na dohodu cez UPSVaR podľa potreby, prípadne sa urobí 

dohoda s ďalšími (ak sa nestíha). Chcem, aby dostali priestor na údržbu obce aj občania. Za 

fungovanie sú zodpovední všetci občania. 

 

Vladimír Koscelnik, starosta obce 

 

1. Navrhujem vyhlásenie brigády na vyčistenie záchytného rigolu nad obcou v mesiaci október        

( výrez sa môže robiť iba v čase vegetačného pokoja). 

 

Marianna Gajdošová 

 

1. Je potrebné prelakovať dosky na Dome nádeje, ktoré slúžia ako zábrana proti vtákom. 

 

ODPOVEĎ STAROSTU OBCE: 

1. Dosky na Dome nádej sa prelakujú, pretože farba z nich schádza dole. 

 

       

B/ schvaľuje 

 

1. Program obecného zastupiteľstva, 

2. Zapisovateľa a overovateľov zápisnice, 

3. Návrhovú komisiu, 

4. Plán činnosti na III. Q 2020, 

5. V súlade s § 11 ods. 4 písm. j) a § 18c ods. 5) zákona  o obecnom zriadení  hlavnej kontrolórke  obce 

Jabloň   Ing. Márií Kulanovej  mesačnú odmenu vo výške 30 %  mesačného platu určeného zákonom 

o obecnom zriadení v § 18c ods. 1 písm. c. a ods. 2 . 

 

 

C/ volí 

 

1. Ing. Máriu Kulanovú, trvale bytom Zbudské Dlhé č. 55, 067 12  Koškovce za kontrolórku obce na 6- 

ročné funkčné obdobie, ktoré sa začína dňa 01. 09. 2020 a trvá do 31. 08. 2026. 

 

D/ súhlasí 

1. S výkonom inej činností  hlavnej kontrolórky  obce Jabloň  Ing. Márie Kulanovej   v zmysle   tretej 

vety § 18 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení jeho neskorších zmien               

a doplnkov.  

 

 

E/ konštatuje 

 

1. Že - voľba hlavného kontrolóra sa uskutočnila v súlade so zákonom  o obecnom zriadení spôsobom 

určeným Uznesením Obecného zastupiteľstva v Jabloni, tajným hlasovaním poslancov Obecného 



zastupiteľstva v Jabloni bola na zasadnutí zastupiteľstva dňa 14. 08. 2020 s dňom nástupu do 

pracovného pomeru od 01. 09. 2020 zvolená pomerom hlasov   5:0  za hlavného kontrolóra  obce 

Jabloň Ing. Mária Kulanová, bytom Zbudské Dlhé č.55, 067 12  Koškovce. 

 

F/ určuje 

1. Pracovný čas hlavnej kontrolórke  obce Jabloň na 6 hod. mesačne,  a plat v súlade s  § 18c ods. 1 a 2 

zákona o obecnom zriadení. 

 

 

 

 

                     

JABLOŇ/14. 08. 2020                                                                          STAROSTA: ........................................ 

                                                                                                                           Vladimír Koscelnik 

 

        


