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.5/2016
zo zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 09. 12. 2016
Program: 1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Správa o výsledku finančnej kontroly Obecného úradu v Jabloni zameranej na plnenie
záväzkov z minulých období, vykonanej na základe plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2016
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky obce na 1. polrok 2017
7. Informácia o vyhotovení Bezpečnostného projektu obce Jabloň
8. Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drob. stav.
odpady + ostatné poplatky obce
9. Návrh VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
v obci Jabloň – Trhový poriadok
10. Prejednanie odmeny nových poslancov za ich činnosť v OZ za rok 2016 a starých poslancov
11. Úprava rozpočtu r. 2016
12. Návrh rozpočtu na rok 2017 s výhľadom do rokov 2018 a 2019
13. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Jabloň na rok 2017 s výhľadom na
roky 2018 a 2019
14. Diskusia
15. Návrh na uznesenie
16. 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 strarostu 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. Jaroslav Valichnáč.

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

Všetky body boli splnené okrem BODU 12 a 13 zápisnice č. 4/2016 zo dňa 07. 10. 2016, a to uskutočnenia
Verejného zhromaždenia občanov, ktoré sa malo konať 12. 11. 2016 o 15.00 hod, kde mal byť prerokovaný aj
výber a určenie miesta v areály cintorína pre finančne menej náročné pomníky. Tieto body sa presúvajú na
uskutočnenie na rok 2017 z dôvodu dlhodobej PN starostu obce.
BOD č. 5
Správa o výsledku finančnej kontroly Obecného úradu v Jabloni zameranej na plnenie
záväzkov z minulých období, vykonanej na základe plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2016
Správu o výsledku finančnej kontroly Obecného úradu v Jabloni zameranej na plnenie záväzkov z minulých
období, vykonanej na základe plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2016 zo dňa 21. 11. 2016 predniesol p. Ing.
Ján Horvát. Túto správu si mohli poslanci OZ preštudovať aj doma, keďže im bola doručená týždeň pred konaním
OZ. Táto správa je aj súčasťou zápisnice.
BOD č. 6

Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky obce na 1. polrok 2017

Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky obce na 1. polrok 2017 predniesol p. Ing. Ján Horvát. Tento návrh
plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017 si mohli poslanci OZ preštudovať aj doma, keďže im bol doručený
týždeň pred konaním OZ. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky obce na 1. polrok 2017 bol jednohlasne
odsúhlasený a je súčasťou zápisnice.
BOD č. 7

Informácia o vyhotovení Bezpečnostného projektu obce Jabloň

Informácia o vyhotovení Bezpečnostného projektu obce Jabloň predniesol p. Ing. Ján Horvát. Oboznámil OZ, že
obec si dala vypracovať Bezpečnostný projekt informačného systému na ochranu osobných údajov v zmysle
zákona č. 122/2013 Z. z o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Tento projekt vypracoval p.
Richard Krajčik.
BOD č. 8
Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drob. stav.
odpady + ostatné poplatky obce
Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drob. stav. odpady + ostatné
poplatky obce predniesol p. Ing. Ján Horvát. Túto návrh si mohli poslanci OZ preštudovať aj doma, keďže im bol
doručený týždeň pred konaním OZ. VZN č. 4/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drob. stav. odpady + ostatné poplatky obce bolo jednohlasne schválené.
Zmeny nastali v týchto položkách:
1. Hodnota pôdy za m2/EURA za lesné pozemky z 0,0700 na 0,1343 ,
2. Daň za psa z 4,50 EUR/ 1 pes na 5,00 EUR/1 pes,
3. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva z 2,00 EUR za jeden deň a jedno parkovacie miesto na
2,00 EUR za dočasné parkovanie motorového vozidla v pracovné dni za jeden deň a jedno parkovacie
miesto a cez víkend a sviatky 4,00 EUR za jeden deň a jedno parkovacie miesto,
4. Vodné z 0,70 EUR/m3 na 0,75 EUR/m3,
5. Stočné z 0,50/m3 na 0,70 EUR/m3,
6. Overenie podpisu z 1,00 EUR na 1,50 EUR,
7. Používanie domu nádeje- zosnulý z inej obce na jeden deň zo 13,00 EUR na 20,00 EUR,
Nové poplatky: 1. prenájom Kult. domu – sála – na trhový predaj –
10,00 EUR/ hod,
2. prenájom Kult. domu – sála –vo vykurovacom období – na trhový predaj – 15,00 EUR/hod.

BOD č. 9
Návrh VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
v obci Jabloň – Trhový poriadok
Návrh VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Jabloň –
Trhový poriadok predniesol p. Ing. Ján Horvát. Návrh VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach v obci Jabloň – Trhový poriadok si mohli poslanci OZ preštudovať aj doma, keďže
im bol doručený týždeň pred konaním OZ. VZN č. 5/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach v obci Jabloň – Trhový poriadok bol jednohlasne schválený a je súčasťou zápisnice.
BOD č. 10

Prejednanie odmeny nových poslancov za ich činnosť v OZ za rok 2016 a starých poslancov

Ing. Ján Horvát predniesol názor na odmeny:
1. jednorázová odmena pre poslana r. 2016 -100 EUR/rok,
2. jednorázová odmena pre zástupcu starostu r. 2016 -150,00 EUR/rok,
3. vplatenie starých poslancov: t. j. : Ján Dušák, Štefan Dzurov, Miloš Belica, Michal Roško, Ľudmila
Valichnáčová – zápočtom – oslobodení od daní a poplatkov.
Všetci poslanci s týmto názorom súhlasili a jednohlasne ho schválili.
BOD č. 11

Úprava rozpočtu r. 2016

Úpravu rozpočtu OZ jednohlasne schválilo.
A BOD č. 12

Návrh rozpočtu na rok 2017 s výhľadom do rokov 2018 a 2019

Návrh rozpočtu na rok 2017 s výhľadom do rokov 2018 a 2019 predniesol p. Ing. Ján Horvát. Tento návrh si
mohli poslanci OZ preštudovať aj doma, keďže im bol doručený týždeň pred konaním OZ. Poslanci s rozpočtom
na rok 2017 s výhľadom do rokov 2018 a 2019 jednohlasne súhlasili, tento rozpočet schválili a je súčasťou
zápisnice.
BOD č. 13
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Jabloň na rok 2017 s výhľadom na
roky 2018 a 2019
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Jabloň na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019 zo
dňa 08. 12. 2016 predniesol p. Ing. Ján Horvát. Je súčasťou zápisnice.
BOD č. 14

Diskusia
Diskusné príspevky poslancov a starostu obce:
Poslanci

1. Centrum mládeže zatvorené – z dôvodu veľkého neporiadku. Bude zriadená kniha na podpis
odovzdanie a vrátenia kľúčov.
Štefan Dzurov
1. Preveriť (upozorniť) firmu Fúra, s. r.o., aby pri zbere odpadu vracala kuka nádoby na pôvodné miesto,
2. Opätovne požiadať Správu ciest PSK o výrub stromov pri moste.

Ing. Ján Horvát
1. Informovanie o premostení k cintorínu- téma je otvorená.
Podnet p. Hlohinca Vladimíra
1. Pomoc pri opatrovaní manželky – bude ďalej diskutované po navrátení starostu z PN.
2. Overiť u právnik aa riešiť náhradného poslanca namiesto Anny Lehetovej, Jabloň 100.
3. Výrub stromov pri moste.
Podnet p Andrejova Milana
1. Poskytnúť informácie o platbe DSS Jabloň za vodu,
2. V budúcnosti riešiť filtráciu vody kvôli znečisteniu pri prívalových dažďoch.

BOD č. 15 Návrh na uznesenie
Zástupca starostu 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 4 poslanci
z celkového počtu 4, zdržalo sa 0 poslancov, proti 0 poslancov.
BOD č. 16 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. Jaroslav Valichnáč
Ján Dušák

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

Zapisovateľ:
Ing. Jaroslav Valichnáč

V Jabloni 09. 12. 2016

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

......................................................................
Vladimír Koscelnik, starosta obce – PN
Ing. Ján Horvát, zástupca starostu

UZNESENIE č. 5/2016
z obecného zastupiteľstva konaného dňa 09. 12. 2016
Obecné zastupiteľstvo v Jabloni
A/ berie na vedomie
1. Neuskutočnenie verejného zhromaždenia z dôvodu dlhodobej PN starostu obce, kde mal byť prerokovaný
aj výber a určenie miesta pre finančne menej náročné pomníky,
2. Správu o výsledku finančnej kontroly Obecného úradu v Jabloni zameranej na plnenie záväzkov
z minulých období, vykonanej na základe plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2016 zo dňa 21. 11. 2016,
3. Informáciu o vyhotovení Bezpečnostného projektu obce Jabloň v zmysle zákona 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov,
4. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce a k návrhu rozpočtu obce Jabloň na rok 2017 s výhľadom do rokov
2018 a 2019,
5. Diskusné príspevky v takomto znení:
Poslanci
1. Centrum mládeže zatvorené – z dôvodu veľkého neporiadku. Bude zriadená kniha na podpis
odovzdanie a vrátenia kľúčov.
Štefan Dzurov
1. Preveriť (upozorniť) firmu Fúra, s. r.o., aby pri zbere odpadu vracala kuka nádoby na pôvodné miesto,
2. Opätovne požiadať Správu ciest PSK --o výrub stromov pri moste.
Ing. Ján Horvát
1. Informovanie o premostení k cintorínu- téma je otvorená.
Podnet p. Hlohinca Vladimíra
1. Pomoc pri opatrovaní manželky – bude ďalej diskutované po navrátení starostu z PN.
2. Overiť u právnik aa riešiť náhradného poslanca namiesto Anny Lehetovej, Jabloň 100.
3. Výrub stromov pri moste.
Podnet p Andrejova Milana
1. Poskytnúť informácie o platbe DSS Jabloň za vodu,
2. V budúcnosti riešiť filtráciu vody kvôli znečisteniu pri prívalových dažďoch.
B/ schvaľuje
1.
2.
3.
4.

Zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
Návrhovú komisiu,
Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky obce na 1. polrok 2017,
VZN č. 4/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drob. stav. odpady +
ostatné poplatky obce ,
5. Zmeny, ktoré nastali v týchto položkách:
1. Hodnota pôdy za m2/EURA za lesné pozemky z 0,0700 na 0,1343 ,

2. Daň za psa z 4,50 EUR/ 1 pes na 5,00 EUR/1 pes,
3. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva z 2,00 EUR za jeden deň a jedno parkovacie miesto na
2,00 EUR za dočasné parkovanie motorového vozidla v pracovné dni za jeden deň a jedno parkovacie
miesto a cez víkend a sviatky 4,00 EUR za jeden deň a jedno parkovacie miesto,
4. Vodné z 0,70 EUR/m3 na 0,75 EUR/m3,
5. Stočné z 0,50/m3 na 0,70 EUR/m3,
6. Overenie podpisu z 1,00 EUR na 1,50 EUR,
7. Používanie domu nádeje- zosnulý z inej obce na jeden deň zo 13,00 EUR na 20,00 EUR,
Nové poplatky: 1. prenájom Kult. domu – sála – na trhový predaj –
10,00 EUR/ hod,
2. prenájom Kult. domu – sála –vo vykurovacom období – na trhový predaj – 15,00 EUR/hod.,
6. VZN č. 5/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci
Jabloň – Trhový poriadok,
7. Úpravu rozpočtu za rok 2016,
8. Odmeny poslancov v takomto znení:
1. jednorázová odmena pre poslana r. 2016 -100 EUR/rok,
2. jednorázová odmena pre zástupcu starostu r. 2016 -150,00 EUR/rok,
3. vplatenie starých poslancov: t. j. : Ján Dušák, Štefan Dzurov, Miloš Belica, Michal Roško, Ľudmila
Valichnáčová – zápočtom – oslobodení od daní a poplatkov,
9. Rozpočet obce Jabloň na rok 2017 s výhľadom do rokov 2018 a 2019

JABLOŇ/09. 12. 2016

Vladimír Koscelnik, starosta obce dlhodobo PN
Ing Ján Horvát, zástupca starostu

