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. 3/2017
zo zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 28. 07. 2017
Program: 1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Správa o výsledku finančnej kontroly OcÚ Jabloň za 04/2017
6. Správa o výsledku finančnej kontroly OcÚ Jabloň za 05/2017
7. Správa o výsledku finančnej kontroly OcÚ Jabloň za 06/ 2017
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017
9. Zhodnotenie priebehu výberu daní a poplatkov 2017
10. Informácia o stave premostenia k Domu nádeje a na cintorín
11. Informácia o príprave III. etapy vodovod Čingy I. – II.
12. Vyhodnotenie plánu činnosti za I. a II. Q 2017
13. Schválenie plán činnosti na III.Q 2017
14. Správa o finančnej situácií obce k 28. 07. 2017
15. Prejednanie žiadosti Domova sociálnych služieb Jabloň na zakúpenie pozemku za stacionárom
16. Prejednanie žiadosti p. Milana Andrejova na odkúpenie obecných pozemkov
17. Dni obce Jabloň (26. 08. 2017, zostavenie výdavkov)
18. Diskusia
19. Návrh na uznesenie
20. Záver
BOD č. 1

Otvorenie zasadnutia

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril zástupca starostu obce o 17.00 hod. Privítal na ňom všetkých
poslancov. Zástupca starostu skonštatoval 80 % účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva potvrdil za uznášania
schopné.
Zástupca starostu obce predniesol program zasadnutia a nechal sa k nemu poslancov vyjadriť a prípadne ho
doplniť. Program bol prijatý poslancami OZ.
BOD č. 2

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Za zapisovateľa bola určený Ing. Jaroslav Valichnáč a za overovateľov zápisnice p. Ján Dušák a p. Ing. Ján
Horvát.
BOD č. 3

Schválenie návrhovej komisie

Podľa rokovacieho poriadku bol do návrhovej komisie schválený p. Ing. Ján Horvát– predseda návrhovej komisie
a p. Ján Dušáka p. Štefan Dzurov- členovia návrhovej komisie.
BOD č. 4

Kontrola plnenia uznesení

Jednotlivé body zápisnice č. 2/2017 zo dňa 28. 04. 2017 boli splnené- bez pripomienok.
BOD č. 5 Správa o výsledku finančnej kontroly OcÚ Jabloň za 04/2017

Správu o výsledku finančnej kontroly OcÚ Jabloň za 04/2017, ktorá bola vypracovaná Ing. Máriou Kulanovou,
kontrolórkou obce mali možnosť OZ preštudovať týždeň pred konaním OZ . Táto správa je súčasťou zápisnice.
BOD č. 6

Správa o výsledku finančnej kontroly OcÚ Jabloň za 05/2017

Správu o výsledku finančnej kontroly OcÚ Jabloň za 05/2017, ktorá bola vypracovaná Ing. Máriou Kulanovou,
kontrolórkou obce mali možnosť OZ preštudovať týždeň pred konaním OZ . Táto správa je súčasťou zápisnice.
BOD č. 7 Správa o výsledku finančnej kontroly OcÚ Jabloň za 06/2017
Správu o výsledku finančnej kontroly OcÚ Jabloň za 06/2017, ktorá bola vypracovaná Ing. Máriou Kulanovou,
kontrolórkou obce mali možnosť OZ preštudovať týždeň pred konaním OZ . Táto správa je súčasťou zápisnice.
BOD č. 8

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 , ktorý vypracovala Ing. Mária Kulanová, kontrolórka obce
mali možnosť OZ preštudovať týždeň pred konaním OZ. Tento návrh bol jednohlasne schválený a je súčasťou
zápisnice.
BOD č. 9

Zhodnotenie priebehu výberu daní a poplatkov

Bol vyhotovený materiál výberu daní a poplatkov za rok v roku 2017, ktorý si mali možnosť členovia OZ
preštudovať týždeň pred jeho konaním. OZ nemá žiadne výhrady k tomuto bodu. Materiál je súčasťou zápisnice.
BOD č. 10

Informácia o stave premostenia k Domu nádeje a na cintorín

Informáciu o stave premostenia pripravil starosta obce Vladimír Koscelnik a na OZ ju predniesol Ing. Ján Horvát,
zástupca starostu. Materiál je súčasťou zápisnice.
BOD č. 11 Informácia o príprave III. etapy vodovod Čingy I. – II.
Informáciu o príprave III. etapy vodovod Čingy I. – II. pripravil starosta obce Vladimír Kosclenik a na OZ ju
predniesol Ing. Ján Horvát, zástupca starostu. Materiál je súčasťou zápisnice.
BOD č. 12 Vyhodnotenie plánu činnosti za I. a II. Q 2017
Starosta obce Vladimír Koscelnik a Ing. Ján Horvát predniesli vyhodnotenie plánu činnosti za I. a II. Q 2017.
Všetky body z plánov činnosti boli splnené.
BOD č. 13 Plán činnosti na III.Q 2017
Plán činnosti na III.Q 2017 predniesol Ing. Ján Horvát, zástupca starostu , ktorý bol jednohlasne schválený a je
súčasťou zápisnice.
BOD č. 14 Správa o finančnej situácií obce k 28. 07. 2017
Správu o finančnej situácií obce k 28. 07. 2017 spracoval starosta obce Vladimír Koscelnik a pracovníčka Mgr.
Patrícia Barančiková a na OZ ju predniesol Ing. Ján Horvát, zástupca starostu. Táto správa je súčasťou zápisnice.
BOD č. 15 Prejednanie žiadosti Domova sociálnych služieb Jabloň na zakúpenie pozemku za stacionárom
Dňa 17. 07. 2017 bola na obec Jabloň doručená žiadosť č. JAB -2017/206 DSS od Domova sociálnych služieb
Jabloň týkajúca sa predaja obecného pozemku na parcele č. 86 vo výmere 2 139 m2. Tento pozemok by chcel
Domov sociálnych služieb odkúpiť za účelom skvalitnenia poskytovania sociálnej služby. OZ si malo možnosť

túto žiadosť preštudovať týždeň pred konaním OZ, aby sa mohli vyjadriť k tomuto bodu. OZ sa jednohlasne zhodlo
na tom, aby zrealizovalo Verejné zhromaždenie, na ktorom by občania obce mohli tajným hlasovaním vyjadriť
svoj názor, vhodením kladného alebo záporného stanoviska do urny + možnosť hlasovať ešte 3 dni po verejnom
zhromaždení občanov. Termín Verejného zhromaždenia OZ určilo na deň 06. 08. 2017 o 15.00 hod.
BOD č. 16 Prejednanie žiadost p. Milana Andrejova na odkúpenie pozemkov od Obce Jabloň
Dňa 26. 07. 2017 bola na obec doručená žiadosť od p. Milana Andrejova, Jabloň č. 66 na odkúpenie obecných
pozemkov, ktoré chce odkúpiť na rozšírenie prístupovej cesty pre nákladné autá. OZ jednohlasne schválilo
odpredaj pozemkov, cena za m2 – 1,50 EUR. Žiadosť je súčasťou zápisnice.
BOD č. 17 Dni obce Jabloň (26. 08. 2017, zostavenie výdavkov)
Starosta obce spolu s OZ zostavili rozpočet výdavkov na ,,Dni obce Jabloň“. Termín konania určili na
26. 08. 2017. Jednohlasne schválili 1 100,00 EUR pre tento účel. Rozpočet výdavkov je súčasťou zápisnice.
BOD č. 18 Diskusia
Vladimír Koscelnik
1. Na obec prišla sťažnosť od p. Márie Hlohincovej,Jabloň 99 na Štefana Gajdoša, Jabloň 94 ohľadom
umiestnenia potrubia do koryta vodného toku Lipová a druhý list ohľadom zregulovania koryta potoka
Lipová. Bol som sa informovať na okresnom úrade živ. prostredia ako ďalej postupovať, pretože túto
sťažnosť p. Hlohincová odoslala aj na okresný úrad ŽP. P. Ing. Valigová ma informovala, že túto
sťažnosť by sme nemali riešiť my ako obce, ale Lesy SR, pretože oni sú správcami vodného toku
Lipová, preto zregulovanie koryta potoka Lipová musia povoliť oni a nie obec.
2. Je potrebné schváliť vstup do záujmového združenia obci Združenia koškovského mikroregiónu.
3. Je potrebné schváliť dlhodobý prenájom pozemkov formou nájomnej zmluvy p. Márii Bazárovej,
Jabloň č. 16, ktorá bude bezplatná. Jedná sa o parcely č. 474/3 vo výmere 97 m2 a 474/4 vo výmere
127 m2 s tým, že obec bude mať v prípade potreby kedykoľvek prístup k plynovému potrubiu.
4. Predkladám ,,OZ“ svoj návrh ohľadom kopania hrobov v obci (tento bol predbežne prejednaný s p.
Taptičom, ktorý by túto prácu prevádzal). V obci bol dlhodobo zaužívaný systém, že kopanie hrobov
prevádzajú rodiny podľa čísla domov, často vznikajú problémy so zabezpečovaním ľudí na kopanie,
a preto doporučujem, aby sa ,,OZ“ zaoberalo mojim diskusným príspevkom.
Poslanci OZ:
1. Nesúhlasíme s návrhom p. starostu v diskusnom príspevku bod. č. 4, sme za starý zaužívaný systém.
Štefan Dzurov
1. Žiadam vysvetliť, prečo sme dostali pokutu za RTVS,
2. Je potrebné zjednať systém, kde sa bude pochovávať,
3 Je potrebné odstrániť suchý konár ponad cestu, smer Rokytov – pred odbočkou do Potoka.
Ján Dudo
1. Navrhujem zriadiť uličku len pre náhrobné kamene – bez hrobky – pomníkov.
Peter Sitarčik
1. Navrhujem zriadenie pamätníka k obetiam z I. a II. svetovej vojny, pomôžem s výstavbou a zároveň
dávam prísľub, že pomôžem aj fiannčne.
BOD č. 19 Návrh na uznesenie
Zástupca starostu obce predniesol 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 hlasovalo 4 poslancov celkového počtu 4, zdržalo sa 0 poslancov,
proti 0 poslancov.
BOD č. 20 Záver
V závere zástupca starostu obce poďakoval všetkým zúčastneným členom OZ za dochvíľnosť
a zdarný priebeh zasadania. Keďže boli všetky body vyčerpané, starosta vyhlásil zasadnutie OZ za
ukončené.

Overovatelia zápisnice:
Ing. Ján Horvát

...............................

Ján Dušák

................................

Zapisovateľ:
Ing. Jaroslav Valichnáč

V Jabloni 28. 07. 2017

......................................

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

UZNESENIE č. 03/2017
z obecného zastupiteľstva konaného dňa 28. 07. 2017
Obecné zastupiteľstvo v Jabloni
A/ berie na vedomie
1. Správu o výsledku finančnej kontroly Obecného úradu Jabloň, zameranej na plnenie príjmov a čerpanie
výdavkov, vykonanej na základe plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017 – Apríl 2017,
2. Správu o výsledku finančnej kontroly Obecného úradu Jabloň, zameranej na plnenie príjmov a čerpanie
výdavkov, vykonanej na základe plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017 – Máj2017,
3. Správu o výsledku finančnej kontroly Obecného úradu Jabloň, zameranej na plnenie príjmov a čerpanie
výdavkov, vykonanej na základe plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017 – Jún 2017,
4. Zhodnotenie priebehu výberu daní a poplatkov v roku 2017,
5. Informáciu o stave premostenia k Domu nádeje a na cintorín,
6. Informáciu o príprave III. etapy vodovod Čingy I. – II.,
7. Vyhodnotenie plánu činnosti za I. a II. Q 2017,
8. Správu o finančnej situácií obce k 28. 07. 2017,
9. Diskusné príspevky v takomto znení:

1.

2.
3.

4.

Vladimír Koscelnik
Na obec prišla sťažnosť od p. Márie Hlohincovej,Jabloň 99 na Štefana Gajdoša, Jabloň 94 ohľadom
umiestnenia potrubia do koryta vodného toku Lipová a druhý list ohľadom zregulovania koryta
potoka Lipová. Bol som sa informovať na okresnom úrade živ. prostredia ako ďalej postupovať,
pretože túto sťažnosť p. Hlohincová odoslala aj na okresný úrad ŽP. P. Ing. Valigová ma
informovala, že túto sťažnosť by sme nemali riešiť my ako obce, ale Lesy SR, pretože oni sú
správcami vodného toku Lipová, preto zregulovanie koryta potoka Lipová musia povoliť oni a nie
obec.
Je potrebné schváliť vstup do záujmového združenia obci Združenia koškovského mikroregiónu.
Je potrebné schváliť dlhodobý prenájom pozemkov formou nájomnej zmluvy p. Márii Bazárovej,
Jabloň č. 16, ktorá bude bezplatná. Jedná sa o parcely č. 474/3 vo výmere 97 m2 a 474/4 vo výmere
127 m2 s tým, že obec bude mať v prípade potreby kedykoľvek prístup k plynovému potrubiu.
Predkladám ,,OZ“ svoj návrh ohľadom kopania hrobov v obci (tento bol predbežne prejednaný s p.
Taptičom, ktorý by túto prácu prevádzal). V obci bol dlhodobo zaužívaný systém, že kopanie hrobov
prevádzajú rodiny podľa čísla domov, často vznikajú problémy so zabezpečovaním ľudí na kopanie,
a preto doporučujem, aby sa ,,OZ“ zaoberalo mojim diskusným príspevkom.

Poslanci OZ:
1. Nesúhlasíme s návrhom p. starostu v diskusnom príspevku bod. č. 4, sme za starý zaužívaný systém.
Štefan Dzurov
1. Žiadam vysvetliť, prečo sme dostali pokutu za RTVS,
2. Je potrebné zjednať systém, kde sa bude pochovávať,
3. Je potrebné odstrániť suchý konár ponad cestu, smer Rokytov – pred odbočkou do Potoka.
Ján Dudo
1. Navrhujem zriadiť uličku len pre náhrobné kamene – bez hrobky – pomníkov.
Peter Sitarčik
1. Navrhujem zriadenie pamätníka k obetiam z I. a II. svetovej vojny, pomôžem s výstavbou a zároveň
dávam prísľub, že pomôžem aj fiannčne.

B/ schvaľuje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Návrhovú komisiu.
Vstup do záujmového združenia obci Združenia koškovského mikroregiónu.
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017.
Plán činnosti na III.Q 2017.
Uskutočnenie Verejného zhromaždenia s termínom 06. 08. 2017 o 15.0 hod spojené s tajným hlasovaním.
Odpredaj obecných pozemkov p. Milanovi Andrejovi, Jabloň č. 66 a to :
a) Zastavanú plochu a nádvorie, parcela registra ,,C“ č. 189/2, vo výmere 131 m2 za cenu 1,50 EUR/m2,
b) Zastavanú plochu a nádvorie, parcela registra ,,C“ č. 189/3, vo výmere 1 m2 za cenu 1,50 EUR/m2,
c) Zastavanú plochu a nádvorie, parcela registra ,,C“ č. 191/4, vo výmere 57 m2 za cenu 1,50 EUR/m2,
d) Zastavanú plochu a nádvorie, parcela registra ,,C“ č. 190/2, vo výmere 11 m2 za cenu 1,50 EUR/m.

8. Dni obce Jabloň na deň 26. 08. 2017.
9. 1 100,00 EUR na akciu - ,Deň obce Jabloň“.
10. Dlhodobý prenájom pozemkov p. Márii Bazárovej, trvale bytom Jabloň 16 formou bezplatnej nájomnej
zmluvy, a to pozemku parcely č. 474/3 vo výmere 97 m2 a pozemku parcely č, 474/4 vo výmere 127 m2,
s tým, že obec bude mať v prípade potreby kedykoľvek prístup k plynovému potrubiu, ktoré sa na týchto
pozemkoch nachádza.
C/ nesúhlasí
1. S návrhom p. starostu V. Koscelníka – diskusný príspevok bod č. 4, OZ je za starý zaužívaný systém
kopania hrobov.

JABLOŇ/28. 07. 2017

Vladimír Koscelnik, starosta obce

