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Z Á P I S N I C A č.1/2017 

zo zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa  10. 02. 2017 

 

Program: 1. Otvorenie zasadnutia 

                  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

                  3. Schválenie návrhovej komisie 

                  4. Kontrola plnenia uznesení 

      5. Informácia o vzdaní sa mandátu poslankyne Anny Lehetovej 

                  6. Zloženie sľubu novej poslankyne 

                  7. Správa o výsledku finančnej kontroly Obecného úradu Jabloň, zameranej na plnenie záväzkov  

                      z minulých období, vykonanej na základe plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 – 

                      November 2016 

                  8. Správa o výsledku finančnej kontroly Obecného úradu Jabloň, zameranej na plnenie záväzkov  

                      z minulých období, vykonanej na základe plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 – 

                      December 2016 

                  9. Správa hlavnej kontrolórky obce Jabloň o kontrolnej činnosti za rok 2016 

                 10. Správa o výsledku finančnej kontroly Obecného úradu Jabloň, zameranej na plnenie  

                      záväzkov z minulých období, vykonanej na základe plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017 

- Január 2017 

                 11. Plán činnosti na I. Q 2017 

                 12. Schválenie miesta výstavby mosta k Domu nádeje  a zahájenie prípravných prác 

                 13. VZN o sociálnych službách – schválenie 

                 14. Schválenie prevádzkovania verejného vodovodu a kanalizácie obce Jabloň  

    15. Diskusia 

    16. Návrh na uznesenie 

     17. 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 100 % 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. 

Štefan Dzurov. 
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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. 5/2016 zo dňa 09. 12. 2016 boli splnené okrem č. 14- Diskusný príspevok- p. V. 

Hlohinca ohľadom výrubu stromov pri moste. Daný bod bol prejednaný s právnikom JUDr. Wagnerom – zaslaný 

list p. J. Lukáčovi, Jabloň 116. 

 

BOD č. 5 Informácia o vzdaní sa mandátu poslankyne Anny Lehetovej 

 

Listom zo dňa 31. 01. 2017 sa poslankyňa Anna Lehetová vzdala mandátu poslankyne. List je súčasťou zápisnice. 

 

BOD č. 6         Zloženie sľubu novej poslankyne 

 

Na základe výsledkov z komunálnych volieb bola zástupcom starostu Ing. J. Horvátom oslovená p. Lenka 

Mihaličová.  Menovaná bola prizvaná na Obecné zastupiteľstvo dňa 10. 02. 2017, kde zároveň zložila sľub 

poslanca obecného zastupiteľstva a bolo jej vydané osvedčenie náhradného poslanca.  

Sľub poslankyne obecného zastupiteľstva je súčasťou zápisnice. 

 

BOD č. 7       Správa o výsledku finančnej kontroly Obecného úradu Jabloň, zameranej na plnenie záväzkov  

                     z minulých období, vykonanej na základe plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 – 

                     November 2016 

 

Správu o výsledku finančnej kontroly Obecného úradu Jabloň, zameranej na plnenie záväzkov z minulých období, 

vykonanej na základe plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 –November 2016 predniesol na obecnom 

zastupiteľstve p. Ing. J. 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. 8       Správa o výsledku finančnej kontroly Obecného úradu Jabloň, zameranej na plnenie záväzkov  

                     z minulých období, vykonanej na základe plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 – 

                     December 2016 

 

Správu o výsledku finančnej kontroly Obecného úradu Jabloň, zameranej na plnenie záväzkov z minulých období, 

vykonanej na základe plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 – December 2016 predniesol na obecnom 

zastupiteľstve p. Ing. J. 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. 9     Správa hlavnej kontrolórky obce Jabloň o kontrolnej činnosti za rok 2016 

 

Správu hlavnej kontrolórky obce Jabloň o kontrolnej činnosti za rok 2016 vykonanej dňa 31. 01. 2017 predniesol 

na obecnom zastupiteľstve p. Ing. J. 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. 10    Správa o výsledku finančnej kontroly Obecného úradu Jabloň, zameranej na plnenie  

záväzkov z minulých období, vykonanej na základe plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017  

- Január 2017 

 

Správu o výsledku finančnej kontroly Obecného úradu Jabloň, zameranej na plnenie záväzkov z minulých období, 

vykonanej na základe plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017  - Január 2017 predniesol na obecnom 



zastupiteľstve p. Ing. J. 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. 11          Plán činnosti na I. Q 2017 

 

Plán činnosti na I. Q 2017 predniesol na obecnom zastupiteľstve p. Ing. J. Horvát. Tento plán činnosti na I. Q 2017 

si mohli poslanci OZ preštudovať aj doma, keďže im bola doručený týždeň pred konaním OZ. Je súčasťou 

zápisnice. 

 

BOD č. 12         Schválenie miesta výstavby mosta k Domu nádeje  a zahájenie prípravných prác 

 

Zástupca starostu Ing. J. Horvát na základe  jednania s dodávateľom konštrukcie  Ing. Beňom  a konzultácie          

s p. Ing. Františkom Sitarčíkom navrhol poslancom obecného zastupiteľstva miesto výstavby mosta k Domu 

nádeje na dolnej časti vodného toku Lipová za čističkou obce Jabloň.  Zároveň požiadal poslancov OZ  o záväzné 

stanovisko k výstavbe mosta z dôvodu zahájenia prípravných prác (vysporiadanie pozemkov, spracovanie 

projektovej dokumentácie, a ďalšie potrebné úkony).  Daný bod bol prijatý jednohlasne.  

 

BOD č. 13         VZN o sociálnych službách č. 01/2017 

 

VZN o sociálnych službách č. 01/2017 bolo spracované a doručené obecnému zastupiteľstvu týždeň pred OZ. Na 

obecnom zastupiteľstve ho predniesol p. Ing. J. Horvát, zástupca starostu.  Poslanci VZN č. 01/2017 o sociálnych 

službách jednohlasne schválili a je súčasťou zápisnice . VZN č. 01/2017 o sociálnych službách nadobúda účinnosť 

15. dňom po zverejnení na úradnej tabuli obce t. j. 26. 02. 2017. 

 

BOD č. 14         Schválenie prevádzkovania verejného vodovodu a kanalizácie obce Jabloň  

 

Zástupca starostu Ing. J. Horvát informoval poslancov OZ, že z  dôvodu vybavenie živnosti k prevádzkovaniu 

verejného vodovodu a kanalizácie obce Jabloň je potrebné schváliť obecným zastupiteľstvom ich prevádzkovanie. 

Poslanci OZ tento bod jednohlasne schválili. 

 

 

BOD č. 15  Diskusia 

 

       Diskusné príspevky poslancov: 

Poslanci: 

 

Štefan Dzurov 

 

1. Vyzvať p. Lukáča Jána, Jabloň 116 cestou právnika JUDr. Wagnera o výrub stromov pri moste. 

2. Pri ceste za obcou Jabloň smerom na Slovenské Krivé  je potrebné zrezať starú, suchú vŕbu. 

 

 

Lenka Mihaličová 

1. Žiadam informáciu ohľadom vysporiadania pozemkov medzi domom č. 117 a 119. 

 

Ing. Jaroslav Valichnáč 

1. Upraviť chodník pri potoku Lipová k domu nádeje. 

 

 

 

 

 

 



BOD č. 16 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 5 poslancov celkového počtu 5, zdržalo sa 0 poslancov, 

proti 0 poslancov. 

 

BOD č. 17 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: 

 

Štefan Dzurov                                              ............................... 

 

Ján Dušák                                                     ................................ 

 

Zapisovateľ: 

 

Ing. Jaroslav Valichnáč                                ...................................... 

 

 

 

 

 

 

V Jabloni 10. 02. 2017                                                 ............................................................................. 

        Vladimír Koscelnik, starosta obce – PN 

                                                                                              Ing. Ján Horvát, zástupca starostu 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                 UZNESENIE     č. 01/2017 

z obecného zastupiteľstva konaného dňa  10. 02. 2017 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Jabloni 

 

A/ berie na vedomie 

 

1. Správu o výsledku finančnej kontroly Obecného úradu Jabloň, zameranej na plnenie záväzkov  z minulých 

období, vykonanej na základe plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 - November 2016, 

2. Správu o výsledku finančnej kontroly Obecného úradu Jabloň, zameranej na plnenie záväzkov z minulých 

období, vykonanej na základe plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 – December 2016. 

3. Správu  hlavnej kontrolórky obce Jabloň o kontrolnej činnosti za rok 2016. 

4. Správu o výsledku finančnej kontroly Obecného úradu Jabloň, zameranej na plnenie  záväzkov z minulých   

období, vykonanej na základe plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017 - Január 2017. 

5. Diskusné príspevky v takomto znení: 

 

Štefan Dzurov 

 

1. Vyzvať p. Lukáča Jána, Jabloň 116 cestou právnika JUDr. Wagnera o výrub stromov pri moste. 

2. Pri ceste za obcou Jabloň smerom na Slovenské Krivé  je potrebné zrezať starú, suchú vŕbu. 

 

 

Lenka Mihaličová 

1. Žiadam informáciu ohľadom vysporiadania pozemkov medzi domom č. 117 a 119. 

 

Ing. Jaroslav Valichnáč 

1. Upraviť chodník pri potoku Lipová k domu nádeje. 

 

 

6. Informáciu Ing. J. Horváta, zástupcu starostu o kontrole plnenia uznesenia z obecného zastupiteľstva zo 

dňa 09. 12. 2016. 

7. Vzdanie sa mandátu p. Anna Lehetovej. 

8. Sľub novej poslankyne p. Lenky Mihaličovej. 

 

 

B/ schvaľuje 

 

1. Zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

2. Návrhovú komisiu. 

3. Plán činnosti na I.Q 2017. 

4. Miesto výstavby mosta  v dolnej časti vodného toku Lipová pri čističke odpadových vôd a zahájenie 

prípravných prác. 

5. VZN č. 01/2017 o sociálnych službách. 

6. Prevádzkovanie verejného vodovodu a kanalizácie obcou Jabloň. 

 

 

C/ ukladá Ing. J. Horvátovi, zástupcovi starostu obce: 

 

1. Cestou právnika obce Jabloň vyzvať p. Lukáča, Jabloň 116 o výrub stromov pri moste.  

Termín: do 20. 02. 2017. 

2. Zabezpečiť zrezanie starej , suchej vŕby za obcou Jabloň smerom na Slovenské Krivé.  

Termín: do 31. 03. 2017 



3. Preveriť vlastníkov jednotlivých parciel medzi domom č. 117 a č. 119.  

Termín do 28. 02. 2017. 

4. Zabezpečiť úpravu chodníka za lávkou k domu nádeje.  

Termín: do 31. 03. 2017. 

 

           

 

 

 

 

 

                     

JABLOŇ/10. 02. 2016     Vladimír Koscelnik, starosta obce dlhodobo PN 

      Ing Ján Horvát, zástupca starostu 

                                                                                                                                

 

 


