
OBEC JABLOŇ 

OBECNÝ ÚRAD, Jabloň 75, 067 13 Rokytov pri Humennom 
IČO: 00323055, DIČ: 2021232620 
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Z Á P I S N I C A č.4/2016 

zo zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 07. 10. 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 o plnení príjmov a čerpaní 

výdavkov  zohľadňujúc plnenie záväzkov z minulých rokov za obdobie 06/2016 

6. Správa o výsledku vykonanej kontroly plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za I. polrok 

2016 

7. Správa o výsledku finančnej kontroly Obecného úradu v Jabloni, zameranej na   plnenie 

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

07/2016 

8. Správa o výsledku finančnej kontroly Obecného úradu v Jabloni, zameranej na plnenie 

záväzkov z minulých období, vykonanej na základe plánu kontrolnej činnosti na II polrok 2016- 

08/2016 

9. Správa o výsledku finančnej kontroly Obecného úradu v Jabloni, zameranej na plnenie 

záväzkov z minulých období, vykonanej na základe plánu kontrolnej činnosti na II polrok 2016- 

09/2016 

10. Plán činnosti na IV. Q 2016 

11. Informácia o schválenej smernici – Smernica č. 2/2016 o niektorých opatreniach súvisiacich 

s oznamovaním protispoločenskej  činnosti 

12. Cintorín – vybrať a určiť miesto v areály cintorína pre finančne menej náročné pomníky 

13. Odsúhlasenie a určenie termínu Verejného zhromaždenia občanov 

14. Informácia o skúšobnej prevádzke ČOV a kanalizácii 

15. Diskusia 

     16. Návrh na uznesenie 

      17. Záver 

 

BOD č. 1 Otvorenie zasadnutia 

 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce o 17.00 hod. Privítal na ňom všetkých 

poslancov. Starosta skonštatoval 80 % účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva potvrdil za 

uznášania schopné.  

Starosta 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. 
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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. Ing. Jaroslav Valichnáč a p. Štefan Dzurov- členovia návrhovej komisie. 

 

BOD č. 4 Kontrola plnenia uznesení 

                 

                  Ku kontrole plnenia uznesení neboli žiadne námietky. Uznesenie sa plní. 

 

BOD č. 5 Správa  o výsledku  finančnej kontroly Obecného úradu v Jabloni o plnení príjmov 

a čerpaní  výdavkov zohľadňujúc plnenie záväzkov z minulých rokov za obdobie 06/2016 

 

Správu  o výsledku  finančnej kontroly Obecného úradu v Jabloni o plnení príjmov a čerpaní  výdavkov 

zohľadňujúc plnenie záväzkov z minulých rokov za obdobie 06/2016, ktorú vykonala kontrolórka Ing. Mária 

Kulanová dňa 09. 08. 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   Správa o výsledku vykonanej kontroly plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za I. 

polrok 2016 

 

Správu o výsledku vykonanej kontroly plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za I. polrok 2016 , ktorú vykonala 

kontrolórka Ing. Mária Kulanová dňa 16. 08. 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. 7   Správa o výsledku finančnej kontroly Obecného úradu v Jabloni, zameranej na   plnenie 

záväzkov z minulých období, vykonanej na základe plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016- 07/2016 

 

Správu o výsledku finančnej kontroly Obecného úradu v Jabloni, zameranej na   plnenie záväzkov z minulých 

období, vykonanej na základe plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 za obdobie 06/2016, ktorú vykonala 

kontrolórka Ing. Mária Kulanová dňa 09. 08. 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. 8 Správa o výsledku finančnej kontroly Obecného úradu v Jabloni, zameranej na plnenie 

záväzkov z minulých období, vykonanej na základe plánu kontrolnej činnosti na II polrok 2016- 08/2016 

 

Správu o výsledku finančnej kontroly Obecného úradu v Jabloni, zameranej na plnenie záväzkov z minulých 

období, vykonanej na základe plánu kontrolnej činnosti na II polrok 2016 za obdobie 08/2016, ktorú vykonala 

kontrolórka Ing. Mária Kulanová dňa 29. 09. 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. 9 Správa o výsledku finančnej kontroly Obecného úradu v Jabloni, zameranej na plnenie 

záväzkov z minulých období, vykonanej na základe plánu kontrolnej činnosti na II polrok 2016- 09/2016 

 

Správu o výsledku finančnej kontroly Obecného úradu v Jabloni, zameranej na plnenie záväzkov z minulých 

období, vykonanej na základe plánu kontrolnej činnosti na II polrok 2016 za obdobie 09/2016, ktorú vykonala 

kontrolórka Ing. Mária Kulanová dňa 29. 09. 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. 10 Plán činnosti na IV. Q 2016 

 

Plán činnosti na IV. Q 2016 bol obecný zastupiteľstvom a starostom vypracovaný a jednohlasne schválený. 

 



BOD č. 11 Informácia o schválenej smernici – Smernica č. 2/2016 o niektorých opatreniach súvisiacich 

s oznamovaním protispoločenskej  činnosti 
 

Informácia o schválenej smernici – Smernica č. 2/2016 o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním 

protispoločenskej  činnosti bola na obecnom zastupiteľstve prednesená Vladimírom Koscelnikom, starostom obce, 

ktorú schválil dňa 31.08.2016 a je účinná od 01. 09. 2016. Poslanci obecného zastupiteľstva mali možnosť si ju 

preštudovať, pretože materiál dostali týždeň pred konaním OZ. Smernica č. 2/2016 je súčasťou zápisnice. 

 

BOD č. 12 Cintorín – vybrať a určiť miesto v areály cintorína pre finančne menej náročné pomníky 

 

Tento bod sa bude realizovať po pripomienkovaní občanmi na Verejnom zhromaždení. 

 

BOD č. 13 Odsúhlasenie a určenie termínu Verejného zhromaždenia občanov 

 

Starosta obce predniesol  návrh, že Verejné zhromaždenie sa môže uskutočniť dňa 12. 11. 2016 zo začiatkom 

o 15.00 hod.  Nechal sa k tomuto bodu vyjadriť aj obecnému zastupiteľstvu. OZ s týmto termín jednohlasne 

súhlasil a schválilo bez výhrad. 

 

BOD č. 14 Informácia o skúšobnej prevádzke ČOV a kanalizácii 

 

Starosta obce podal informáciu o skúšobnej prevádzke ČOV a kanalizácii. Skúšobná prevádzka  bola prevedená 

dňa 29. 06. 2016. Napojených na verejnú kanalizáciu je 226 občanov, čo predstavuje viac ako 50%.  Je pripravená 

zmluva o skúšobnom užívaní obecnej kanalizácie pre Domov sociálnych služieb Jabloň, ktorá bola predložená 

pani M. Bazárovej, poverenej riadením na pripomienkovanie. Po jej odsúhlasení s DSS bude zmluva podpísaná  a 

vyhotovená v 4 ks.  

 

 

BOD č. 15 Diskusia 

 

       Diskusné príspevky poslancov a starostu obce: 

 

Starosta obce- 

1. Informácia o priebehu kontroly vodovodu a vodojeme, kontrola prebehla bez pripomienok, 

2. V I. a II. ochrannom pásme sa bude realizovať len prebierková ťažba, 

3. Je potrebné uskutočniť premostenie k Domu nádeje cez potok Lipová. Nechávam sa vyjadriť OZ 

k cenovej ponuke mostu, ktorá je vo výše cca 17 739 bez DPH a poveriť starostu  k ďalšiemu 

jednaniu s firmou, ktorá bude toto premostenie realizovať. 

4. Je potrebné vybrať najvhodnejšieho dodávateľa prostredníctvom verejného obstarávania.  

5. Dokončenie osvetlenia na cintoríne bude prevedené do 01. 11. 2016. 

 

Poslanci 

 

1. Je potrebné do  každej domácnosti zakúpiť kolekciu + dať vyhotoviť kalendár na rok 2017  

s tématikou obce Jabloň, 

2. Je potrebné odkonzultovať s pracovníčkou obce, či nie je ochotná prevádzať účtovníctvo obce 

namiesto firmy,GS Accounting, s. r. o., prípadne vyhľadať novú firmu. 

 

 

Štefan Dzurov 

 

1. Výrub a úprava stromov pri vstupnom moste do obce Jabloň, prejednať s p. Lukáčom orezanie 

a úpravu stromčekov tak, aby vodič mal väčší prehľad pri vstupe na hlavnú cestu. 

 



 

 

 

 

 

Ing. Ján Horvát 

 

1. Upozorniť Okresnú správu ciest Humenné , aby stromy pri ceste z Koškoviec do Jablone po pravej 

strane, ktoré majú suché konáre odstránila, a to platí aj pre cestu Jabloň  - Slovenské Krivé. 

 

Ing. Jaroslav Valichnáč 

 

1. Kľúče od garáží po ukončení smeny odovzdať na obecný úrad. 

 

 

 

 

 

 

BOD č. 10 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 4 poslanci z celkového počtu 4, 

zdržalo sa 0 poslancov, proti 0 poslancov. 

 

BOD č. 11 Záver 

 

V závere starosta 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 Horvárt                                           ................................ 

 

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

 

Zapisovateľ: 

 

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

 

 

 

V Jabloni 07. 10. 2016                                                                                        ..................................... 

                    Vladimír Koscelnik 

                          starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 



                 UZNESENIE     č. 4/2016 

z obecného zastupiteľstva konaného dňa 07. 10 2016 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Jabloni 

 

A/ berie na vedomie 

 

1. Správu o výsledku  finančnej kontroly Obecného úradu v Jabloni o plnení príjmov a čerpaní výdavkov  

zohľadňujúc plnenie záväzkov z minulých rokov za obdobie 06/2016, 

2. Správu o výsledku vykonanej kontroly plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za I. polrok 2016, 

3. Správu o výsledku finančnej kontroly Obecného úradu v Jabloni, zameranej na   plnenie záväzkov 

z minulých období, vykonanej na základe plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 za obdobie 07/2016, 

4. Správu o výsledku finančnej kontroly Obecného úradu v Jabloni, zameranej na plnenie záväzkov 

z minulých období, vykonanej na základe plánu kontrolnej činnosti na II polrok 2016 za obdobie 08/2016, 

5. Správu o výsledku finančnej kontroly Obecného úradu v Jabloni, zameranej na plnenie záväzkov 

z minulých období, vykonanej na základe plánu kontrolnej činnosti na II polrok 2016 za obdobie 09/2016, 

6. Informáciu o schválenej smernici – Smernica č. 2/2016 o niektorých opatreniach súvisiacich 

s oznamovaním protispoločenskej  činnosti, 

7. Diskusné príspevky  v takomto znení: 

 

Starosta obce- 

1. Informácia o priebehu kontroly vodovodu a vodojeme, kontrola prebehla bez pripomienok, 

2. V I. a II. ochrannom pásme sa bude realizovať len prebierková ťažba, 

3. Je potrebné uskutočniť premostenie k Domu nádeje cez potok Lipová. Nechávam sa vyjadriť OZ 

k cenovej ponuke mostu, ktorá je vo výše cca 17 739 bez DPH a poveriť starostu  k ďalšiemu 

jednaniu s firmou, ktorá bude toto premostenie realizovať. 

4. Je potrebné vybrať najvhodnejšieho dodávateľa prostredníctvom verejného obstarávania.  

5. Dokončenie osvetlenia na cintoríne bude prevedené do 01. 11. 2016. 

 

Poslanci 

 

1. Ukladajú starostovi obce do  každej domácnosti zakúpiť kolekciu + dať vyhotoviť kalendár na rok 

2017  s tématikou obce Jabloň, 

2. Ukladá starostovi obce odkonzultovať s pracovníčkou obce, či nie je ochotná prevádzať účtovníctvo 

obce namiesto firmy,GS Accounting, s. r. o., prípadne vyhľadať novú firmu. 

 

Štefan Dzurov 

 

1. Výrub a úprava stromov pri vstupnom moste do obce Jabloň, prejednať s p. Lukáčom orezanie 

a úpravu stromčekov tak, aby vodič mal väčší prehľad pri vstupe na hlavnú cestu. 

 

 

Ing. Ján Horvát 

 

1. Ukladá starostovi obce upozorniť Okresnú správu ciest Humenné , aby stromy pri ceste z Koškoviec 

do Jablone po pravej strane, ktoré majú suché konáre odstránila, a to platí aj pre cestu Jabloň  - 

Slovenské Krivé. 

 

 

 

Ing. Jaroslav Valichnáč 

 

1. Ukladá starostovi obce, aby sa kľúče od garáží po ukončení smeny odovzdali na obecný úrad. 



 

8. Informáciu o  vybratí a určení miesta v areály cintorína pre finančne menej náročné pomníky, návrh 

predniesť na verejnom zhromaždení občanov dňa 12. 11. 2016, a po zhodnotení pripomienok a návrhov 

občanov určiť ďalší postup. 

9. Informáciu o skúšobnej prevádzke ČOV  a kanalizácii. 

 

 

B/ schvaľuje 

 

1. Plán činnosti na IV. Q 2016 bez výhrad, 

2. Zakúpenie kolekcii pre občanov obce Jabloň, 

3. Vyhotovenie kalendára pre občanov obce Jabloň, 

4. Premostenie k Domu nádeje cez potok Lipová, 

5. Termín Verejného zhromaždenia dňa 12. 11. 2016 o 15.00 hod. . 

 

C/ ukladá 

 

1. Starostovi obce do  každej domácnosti zakúpiť kolekciu + dať vyhotoviť kalendár na rok 2017  s tématikou 

obce Jabloň, 

2. Starostovi obce odkonzultovať s pracovníčkou obce, či nie je ochotná prevádzať účtovníctvo obce 

namiesto firmy,GS Accounting, s. r. o., prípadne vyhľadať novú firmu, 

3. Starostovi obce upozorniť Okresnú správu ciest Humenné , aby stromy pri ceste z Koškoviec do Jablone 

po pravej strane, ktoré majú suché konáre odstránila, a to platí aj pre cestu Jabloň  - Slovenské Krivé, 

4. Starostovi obce, aby sa kľúče od garáží po ukončení smeny odovzdali na obecný úrad, 

5. Starostovi obce, prejednať s p. Lukáčom orezanie a úpravu stromčekov tak, aby vodič mal väčší prehľad 

pri vstupe na hlavnú cestu. 

 

 

                     

JABLOŇ/07. 10. 2016                                                                              STAROSTA: ........................................ 

                                                                                                                                Vladimír Koscelnik 

 

 


