
Obecný úrad Jabloň, okr. Humenné 

Z Á P I S N I C A č.3/2016 

zo zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 15. 07. 2016 

 

Program: 1. Otvorenie zasadnutia 

                  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

                  3. Schválenie návrhovej komisie 

                  4. Kontrola plnenia uznesení 

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

                      a čerpaní výdavkov za obdobie 05/2016 

      6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jabloň na II. polrok 2016 

                  7. Návrh VZN obce Jabloň o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 

                      území obce Jabloň 

                  8. Schválenie PHSR obce Jabloň na roky 2016-2022 s výhľadom do roku 2025 

      9. Odsúhlasenie predaja obecných pozemkov 

                 10. Diskusia 

    11. Návrh na uznesenie 

                12. Záver 

 

BOD č. 1  Otvorenie zasadnutia 

 

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

Starosta skonštatoval 60 % 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. 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 Dušák 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 násled. finančnej kontroly Obecného úradu v Jabloni o plnení príjmov 

                  a čerpaní výdavkov za obdobie 05/2016 

 

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

za obdobie 05/2016  vykonanej dňa 14. 06. 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  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jabloň na II. polrok 2016 

  

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jabloň na II. polrok 2016, ktorý je povinnosťou    predloženia 

hlavného hlavného kontrolóra obce na schválenie obecnému zastupiteľstvu bol týždeň pred konaním OZ 

doručený členom obecného zastupiteľstva na preštudovanie. Členovia OZ nemali žiadne pripomienku k tomuto 

plánu kontrolnej činnosti a jednohlasne ho schválili, tento plán je súčasťou zápisnice. 

 

 

 

 



BOD č. 7  Návrh VZN obce Jabloň o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na  

                 území obce Jabloň 

   

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

nemali žiadne pripomienky návrhu VZN obce Jabloň o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Jabloň a toto VZN jednohlasne schválili. 

   VZN obce Jabloň č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území    

obce Jabloň je súčasťou zápisnice. 

              

BOD č. 8 Schválenie PHSR obce Jabloň na roky 2016-2022 s výhľadom do roku 2025 

 

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 PHSR obce Jabloň na 

roky 2016-2022 s výhľadom do roku 2025 jednohlasne schválili. Tento materiál je súčasťou zápisnice. 

 

BOD č. 9 Odsúhlasenie predaja obecných pozemkov 

 

 Návrh na odpredaj obecný pozemkov predniesol starosta obce pre týchto občanov obce Jabloň: 

- Michal Bukovčík, Jabloń 121, 

- Mgr. Viktor Židzik, Jabloň 122, 

- Diana Pašková, Jabloň 123. 

Zároveň starosta obce navrhol cenu  pozemku 2,00 EUR /m2. Dohodnúť sa na splátkovom kalendári. 

Tento návrh na odpredaj a cenu pozemku OZ jednohlasne odsúhlasilo. 

 

BOD č. 10 Diskusia 

 

       Diskusné príspevky poslancov a starostu obce. 

 

Poslanci a starosta – uskutočnenie slávnosti dňa obce Jabloň. Prvý termín 20. 08.2016 v prípade  

                                   nepriaznivého počasia druhý termín- 27. 08. 2016.  Poslanci a starosta sa zhodli 

                                   na finančnej čiastke 600,00 EUR na uskutočnenie tejto slávnosti. 

BOD č. 11 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 3 poslanci z celkového počtu 3, zdržalo sa 0 

poslancov, proti 0 poslancov. 

 

BOD č. 12 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                                           ................................ 

 

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

 

Zapisovateľ: 

 

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

 

 

V Jabloni 15. 07. 2016                                                                                        ..................................... 

                    Vladimír Koscelnik 

                          starosta obce 



                 UZNESENIE     č. 3/2016 

z obecného zastupiteľstva konaného dňa 15. 07 2016 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Jabloni 

 

A/ berie na vedomie 

 

1. Diskusné príspevky v takomto znení: 

 

Poslanci a starosta – uskutočnenie slávnosti dňa obce Jabloň. Prvý termín 20. 08.2016 v prípade  

                                   nepriaznivého počasia druhý termín- 27. 08. 2016.  Poslanci a starosta sa zhodli 

                                   na finančnej čiastke 600,00 EUR na uskutočnenie tejto slávnosti. 

 

 

2. Správu  o výsledku násled. finančnej kontroly Obecného úradu v Jabloni o plnení príjmov a čerpaní výdavkov za 

obdobie 05/2016, ktorá je súčasťou zápisnice. 

 

 

B/ schvaľuje 

 

1. Program OZ /súčasťou zápisnice/ 

2. Odpredaj pozemku vo výmere 346 m2- zastavané plochy a nádvoria , parcela registra ,,C“ č. 469/2 na základe 

ustanovenia § 588 a nasledujúceho zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka medzi Obcou Jabloň, sídlo 

Jabloň č. 75, IČO: 00323055, zastúpenou starostom obce Vladimírom Koscelníkom ako predávajúcim a  

Michalom Bukovčíkom, trvale bytom Jabloň 121, 067 13 Rokytov pri Humennom, ako kupujúcim za dohodnutú 

kúpnu cenu 2,00 EUR za 1/m2. 

3. Odpredaj pozemku vo výmere 351m2- zastavané plochy a nádvoria , parcela registra ,,C“ č. 466/2 na základe 

ustanovenia § 588 a nasledujúceho zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka medzi Obcou Jabloň, sídlo 

Jabloň č. 75, IČO: 00323055, zastúpenou starostom obce Vladimírom Koscelníkom ako predávajúcim a Mgr. 

Viktorom Židzikom, trvale bytom Jabloň 122, 067 13 Rokytov pri Humennom, ako kupujúcim dohodnutú kúpnu 

cenu 2,00 EUR za 1/m2. 

4. Odpredaj pozemku vo výmere 379 m2- zastavané plochy a nádvoria , parcela registra ,,C“ č. 465/2 na základe 

ustanovenia § 588 a nasledujúceho zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka medzi Obcou Jabloň, sídlo 

Jabloň č. 75, IČO: 00323055, zastúpenou starostom obce Vladimírom Koscelníkom ako predávajúcim a Dianou 

Paškovou, trvale bytom Jabloň 123, 067 13 Rokytov pri Humennom, ako kupujúcim dohodnutú kúpnu cenu 2,00 

EUR za 1/m2. 

 

5. Splátkový kalendár pre Dianu Paškovú v čiastke 100,00 EUR mesačne odo dňa podpísania kúpnej zmluvy. 

 

6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jabloň na II. polrok 2016 bez výhrad. 

7. VZN obce Jabloň č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území    

obce Jabloň, ktoré  je súčasťou zápisnice bez výhrad. 

8. PHSR obce Jabloň na roky 2016-2022 s výhľadom do roku 2025 bez výhrad. 

9. Uskutočnenie slávnosti obec Jabloň dňa 20. 08. 2016 s náhradným termínom 27. 08. 2016. 

10. Finančnú čiastku 600,00 EUR na uskutočnenie slávnosti obce Jabloň. 

 

 

                     

JABLOŇ/15. 07. 2016                                                                              STAROSTA: ........................................ 

                                                                                                                                Vladimír Koscelnik 

 

        


