
Obecný úrad Jabloň, okr. Humenné 

Z Á P I S N I C A č.2/2016 

zo zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 27. 05. 2016 

 

Program: 1. Otvorenie zasadnutia 

                  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

                  3. Schválenie návrhovej komisie 

                  4. Kontrola plnenia uznesení 

      5. Správy  o výsledku násled. finančnej kontroly Obecného úradu v Jabloni, vykonanej na základe 

                      plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok ( mesiac marec a apríl 2016) 

                  6. Oboznámenie OZ so stanoviskom hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2015 pred jeho    

          schválením 

      7. Plán činnosti na II. Q 2016, čiastkové vyhodnotenie- OcÚ 

                  8. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Jabloň a s majetkom štátu, ktorý obec užíva 

                  9. Všeobecné záväzné nariadenie obce Jabloň o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 

                10. Aktivity a projekty na obdobie r. 2016 – 2022 

                11. Skúšobná prevádzka ČOV + kanalizácia I. a II. etapa – informácia 

                12. Diskusia 

   13 . Návrh na uznesenie 

                14. 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. Ján Horvát a za overovateľov zápisnice p. Ing. Ján Horvát  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 Dušák a p. Ing. Jaroslav Valichnáč- 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 násled. finančnej kontroly Obecného úradu v Jabloni, vykonanej na základe 

                  plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok ( mesiac marec a apríl 2016 

                

                 Správy o výsledku násled. finančnej kontroly Obecného úradu v Jabloni, vykonanej na základe 

                  plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok ( mesiac marec a apríl 2016) predniesol p. Ing. Ján .  

                  Správy o výsledku násled. finančnej kontroly Obecného úradu v Jabloni, vykonanej na základe 

                  plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok ( mesiac marec a apríl 2016) sú súčasťou zápisnice. 

 

BOD č.6 . Oboznámenie OZ so stanoviskom hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2015 pred jeho    

     schválením 

  

      Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2015 pred jeho schválením zo dňa 10. 05. 2016 

predniesol Ing. Ján Horvát. Obecné zastupiteľstvo nemalo žiadne námietky voči stanovisku kontrolórky 

obce a jednohlasne záverečný účet za rok 2015 schválili. 



 Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2015 pred jeho schválením zo dňa 10. 05. 2016 je súčasťou 

zápisnice.    

 

BOD č. 7 Plán činnosti na II. Q 2016, čiastkové vyhodnotenie- OcÚ 

              

 Plán činnosti na II. Q 2016, čiastkové vyhodnotenie doručil starosta obce v listinnej podobe týždeň pred 

zastupiteľstvom členom OZ na preštudovanie. K plánu činnosti na II. Q 2016 nemali členovia OZ žiadne 

pripomienky. Všetky body za mesiac apríl a máj 2016 boli splnené. Tento plán činnosti na II. Q 2016 je 

súčasťou zápisnice. 

 

BOD č. 8 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Jabloň a s majetkom štátu, ktorý obec užíva 

  

Tento materiál bol doručený OZ týždeň pred jeho konaním na preštudovanie a v deň zasadania tento materiál 

predniesol Ing. Ján Horvát. Členovia OZ nemali k tomuto materiálu žiadne pripomienky a zásady hospodárenia 

a nakladania s majetkom obce Jabloň a s majetkom štátu, ktorý obec užíva jednohlasne schválili. 

 

BOD č. 9 Všeobecné záväzné nariadenie obce Jabloň o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 

 

Tento materiál doručil OZ starosta obce týždeň pred konaním OZ na preštudovanie. Všeobecné záväzné 

nariadenie obce Jabloň o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce predniesol na OZ Ing. Ján Horvát. Členovia 

OZ jednohlasne neschválili toto všeobecné záväzné nariadenie. 

 

BOD č. 10 Aktivity a projekty na obdobie r. 2016 – 2022 

 

Vypracovaný materiál doručil starosta obce OZ týždeň pred jeho konaním na preštudovanie. OZ aktivity 

a projekty zahrnuté v tomto vypracovanom materiál jednohlasne schválili.  

Materiál – Aktivity a projekty na obdobie r. 2016 – 2022 je súčasťou zápisnice. 

 

BOD č. 11 Skúšobná prevádzka ČOV + verejná kanalizácia I. a II. etapa – informácia 

 

Starosta obce podal informáciu o pripravenosti ČOV a verejnej kanalizácie I. a II. etapa. Termín 

predpokladanej skúšobnej prevádzky po 15. 06. 2016. Túto informáciu vzalo OZ na vedomie. 

 

 

BOD č. 12  Diskusia 

 

       Diskusné príspevky poslancov a starostu obce. 

 

Poslanci – doporučujú starostovi obce určiť zodpovednú osobu, ktorá bude zodpovedná za odborné 

napojenia na verejnú kanalizáciu. 

 

Ing. Ján Horvát – oprava vydry (požiarne čerpadlo), 

- preškolenie dobrovoľníkov požiarneho zboru do 31. 12. 2016, 

-  kúpiť značky, opraviť konštrukcie z obecných príjazdových ciest na hlavnú cestu. 

                 

                  Ing. Jaroslav Valichnáč- oprava starej miešačky respektíve zakúpenie novej prípadne opotrebovanej. 

 

                 Ján Dušák- vykosenie autobusovej zastávky- oblasť Čingy. 

 

                 Štefan Dzurov- katafalt – zadať výrobu nového. 

 

 

 

 

   

 

 



BOD č. 14 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. 15 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: 

 

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

 

Ing. Ján Horvát                                         ................................ 

 

Zapisovateľ: 

 

Ing. Ján Horvát                                       ...................................... 

 

 

V Jabloni 27. 05. 2016                                                                                        ..................................... 

                    Vladimír Koscelnik 

                          starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                 UZNESENIE     č. 2/2016 

z obecného zastupiteľstva konaného dňa 27. 05. 2016 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Jabloni 

 

A/ berie na vedomie 

 

1. Diskusné príspevky v takomto znení: 

 

Poslanci – doporučujú starostovi obce určiť zodpovednú osobu, ktorá bude zodpovedná za odborné napojenia 

na verejnú kanalizáciu. 

 

                 Ing. Ján Horvát – oprava vydry (požiarne čerpadlo), 

- preškolenie dobrovoľníkov požiarneho zboru do 31. 12. 2016, 

-  kúpiť značky, opraviť konštrukcie z obecných príjazdových ciest na hlavnú cestu. 

                 Ing. Jaroslav Valichnáč- oprava starej miešačky respektíve zakúpenie novej prípadne opotrebovanej. 

 

                 Ján Dušák- vykosenie autobusovej zastávky- oblasť Čingy. 

 

                 Štefan Dzurov- katafalt – zadať výrobu nového. 

 

 

      2.    Správy kontrolórky obce o výsledku následnej finančnej kontroly obce Jabloň, vykonanej na základe 

             plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016 zo dňa 05. 05. 2016 (kontrolované obdobie marec a apríl 2016). 

      

3. Informáciu o pripravenosti spustenia skúšobnej prevádzky ČOV + I. a II. etapa kanalizácie. 

 

4.  Plán činnosti na II. Q 2016 

 

5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu zo dňa 10. 05. 2016 

 

B/ schvaľuje 

1. Záverečný účet obce Jabloň za rok 2015 bez výhrad. 

2. Tvorbu rezervného fondu za rok 2015 vo výške 182, 02 EUR. 

3. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Jabloň a s majetkom štátu, ktorý obec užíva. 

4. Aktivity a projekty na obdobie r. 2016 – 2022. 

 

C/ neschvaľuje 

 

1. Všeobecné záväzné nariadenie obce Jabloň o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 

     

 

                     

JABLOŇ/27. 05. 2016                                                                              STAROSTA: ........................................ 

                                                                                                                                Vladimír Koscelnik 

 

        


