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Z Á P I S N I C A č. 2/2017 

zo zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa  28. 04. 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 02/2017 

                  6. Správa o výsledku finančnej kontroly OcÚ Jabloň za 03/2017 

                  7. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce a rozpočtové hospodárenie za r.2016 

                  8. Návrh na schválenie Záverečného účtu obce Jabloň a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 

                  9. Výročná správa obce Jabloň za rok 2016 

                10. Schválenie činnosti DHZO a hlavných funkcionárov zboru 

                11. Schválenie III. Etapy výstavby Obecného vodovodu - ,, Čingy“ 

                12. Plán činnosti na II.Q 2017 

                13. Výber dodávateľa na premostenie potoku Lipová 

                14. Schválenie finančnej odmeny pre zástupcu starostu počas zastupovania 

                 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 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 určená Lenka Mihaličová a za overovateľov zápisnice p. Ján Dušák  a  p. Štefan Dzurov. 

 

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. 1/2017 zo dňa 10. 02. 2017 boli splnené okrem bodu č. 15- Diskusný príspevok- p. 

Ing. Jaroslava Valichnáča ohľadom úpravy chodníka k Domu nádeje a to z dôvodu, že obec nemala pracovníkov 

na túto činnosť. 

 

 

mailto:v.koscelnikstarosta@gmail.com
http://www.obecjablon.sk/


BOD č. 5 Správa o výsledku finančnej kontroly OcÚ Jabloň za 02/2017 

 

Správu o výsledku finančnej kontroly OcÚ Jabloň za 02/2017, 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 03/2017      

 

Správu o výsledku finančnej kontroly OcÚ Jabloň za 03/2017, ktorá bola vypracovaná Ing. Máriou Kulanovou, 

kontrolórkou obce mali možnosť OZ preštudovať týždeň pred konaním OZ . Táto správa je súčasťou zápisnice. 

 

BOD č. 7    Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce a rozpočtové hospodárenie za r.2016  

   

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce a rozpočtové hospodárenie za r.2016 , ktoré vypracovala 

Ing. Mária Kulanová, kontrolórka obce mali možnosť OZ preštudovať týždeň pred konaním OZ. Toto stanovisko 

je súčasťou zápisnice. 

   

BOD č. 8    Návrh na schválenie Záverečného účtu obce Jabloň a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 

 

Návrh na schválenie Záverečného účtu obce Jabloň a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 bolo vypracované     

Ing. Slávkou Kotvanovou, účtovníčkou obce Jabloň. Tento materiál obdržali poslanci OZ týždeň pred jeho 

konaním. Je súčasťou zápisnice. 

 

BOD č. 9    Výročná správa obce Jabloň za rok 2016 

 

Výročnú správu obce Jabloň za rok 2016, ktorú vypracovala Ing. Slávka Kotvanová, účtovníčka obce Jabloň  malo 

možnosť OZ preštudovať týždeň pred konaním OZ. Táto výročná správa je súčasťou zápisnice. 

 

BOD č. 10  Schválenie činnosti DHZO a hlavných funkcionárov zboru 

 

Zástupca starostu oboznámil OZ o založení dobrovoľného hasičského zboru obce a jeho hlavných funkcionároch 

následovne: 

Predseda – Maroš Pohl 

Veliteľ – Ján Hudák 

Tajomník – Anna Danková 

Strojník – Ladislav Mitro 

  

 

BOD č. 11  Schválenie III.etapy výstavby Obecného vodovodu - ,, Čingy“ 

Zástupca starostu Ing. Ján Horvát predniesol návrh na dobudovanie III. Etapy výstavby vodovodu - ,,Čingy“.    

 

BOD č. 12 Plán činnosti na II.Q 2017 

 

Plán činnosti na II.Q 2017 predniesol Ing. Ján Horvát, zástupca starostu a je súčasťou zápisnice. 

 

BOD č. 13  Výber dodávateľa na premostenie potoku Lipová 

Zástupca starostu Ing. Ján Horvát predniesol  3 cenové ponuky na výstavbu mosta cez potok Lipová. Do výberu 

sa prihlásili tieto organizácie: 

1. Občianske združenie  Srbsko – slovenského priateľstva zo Serede, 

2. KPO, s. r. o. zo Zlatých Moraviec, 

3. EKO - DONAU, s. r. o. z Gabčíková.  

 Na základe poslaných cenových ponúk poslanci OZ jednohlasne vybrali organizáciu Občianske združenie, Srbsko 

– Slovenského priateľstva, Trnavská cesta 910/84, 926 01 Sereď. 

Cenové ponuky sú súčasťou zápisnice.  

 

 



BOD č. 14. Schválenie finančnej odmeny pre zástupcu starostu počas zastupovania 

 

Poslanec Ján Dušák predniesol návrh starostu obce  na finančnú odmenu pre zástupcu starostu obce. Návrh je 

súčasťou zápisnice.  

    
 

 

BOD č. 15   Diskusia 

 

Diskusné príspevky poslancov: 

Poslanci: 

 

Štefan Dzurov 

 

1. Žiadam informáciu o určení výšky poplatku za stočné. 

 

 

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 4 poslancov celkového počtu 4, 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: 

 

Lenka Mihaličová                                      ...................................... 

 

 

 

 

V Jabloni  28. 04. 2017                                                 ............................................................................. 

        Vladimír Koscelnik, starosta obce – PN 

                                                                                              Ing. Ján Horvát, zástupca starostu 

                           

 

 

 

 

 

 

 



 

                 UZNESENIE     č. 02/2017 

z obecného zastupiteľstva konaného dňa  28. 04. 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 I. polrok 2017 – Február 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 – Marec 2017, 

3. Odborné stanovisko HK k návrhu záverečného účtu obce Jabloň za rok 2016, 

4. Diskusné príspevky v takomto znení: 

 

Štefan Dzurov 

1. Žiadam informáciu o určení výšky poplatku za stočné. 

 

 

B/ schvaľuje 

 

1. Zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

2. Návrhovú komisiu. 

3. Záverečný účet obce Jabloň  za rok 2016. 

4. Celoročné hospodárenie obce za rok 2016 bez výhrad. 

5. Vysporiadanie prebytku rozpočtu v sume 3 539,54 EUR takto: 

- do rezervného fondu obce sa pridelí 353,95 EUR, 

- do peňažného fondu obce na rozvoj obce sa pridelí 3 185,59 EUR.. 

6. Tvorbu a použitie peňažných fondov obce: 

- prostriedky rezervného a peňažného fondu pre rozvoj obce obec použije na kapitálové výdavky 

a v súlade s § 21 písm. c) zák. č. 583/2004 Z. z. na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami 

a výdavkami svojho rozpočtu v priebehu rozpočtového roka. 

7. Výročnú správu obce Jabloň za rok 2016. 

8. Činnosť DHZO a hlavných funkcionárov a to: 

- Predseda – Maroš Pohl 

- Veliteľ – Ján Hudák 

- Tajomník – Anna Danková 

- Strojník – Ladislav Mitro. 

9. III. etapu výstavby obecného vodovodu - ,,Čingy“. 

10. Plán činnosti na II.Q 2017. 

11.  Organizáciu – Občianske združenie, Srbsko – Slovenského priateľstva, Sereď ako dodávateľa mostovej 

konštrukcie a jeho výstavbu.  

12. Jednorázovú finančnú odmenu pre zástupcu starostu v hrubom vo výške 3 250,00 EUR. 

 

 

           

 

 

                     

JABLOŇ/28. 04. 2017     Vladimír Koscelnik, starosta obce dlhodobo PN 

      Ing Ján Horvát, zástupca starostu 

                                                                                                                                

 

 


