
Obecný úrad Jabloň, okr. Humenné 

 

Z Á P I S N I C A č. 3/2020 

zo zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 16. 10. 2020 

 

 

Program: 1. Otvorenie zasadnutia 

                  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

                  3. Schválenie návrhovej komisie 

                  4. Schválenie programu OZ 

                  5. Kontrola plnenia uznesení 

                  6. Plán činnosti na IV. Q 2020 

       7. Navýšenie Municipálneho úveru Univerzál  

                  8. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Jabloň k dodržaniu podmienok na prijatie  

                      návratných zdrojov financovania – úveru z Prima banky, a .s. 

                  9. Správa hlavnej kontrolórky o celkovom dlhu obce Jabloň k 31. 03. 2020 

                10. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 

                11. Informácia o vykonaných prácach v obci za III. Q 2020 

     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. Skonštatoval, že z celkového počtu 5 sú prítomní 4 poslanci -               

80 % účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva potvrdil za uznášania schopné.  

 

BOD č. 2  Určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice 

 

Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice p. Dianu Koscelnikovú a overovateľov 

zápisnice: 

 
1. p. Mariannu Gajdošovú, 

 

2. p. Štefana Dzurova . 

 

 

BOD č. 3  Schválenie návrhovej komisie 

 

Podľa rokovacieho poriadku bol do návrhovej komisie schválený p. Milan Dzurov– 

predseda návrhovej komisie a  p. Diana Koscelniková a p. Marianna Gajdošová- členovia 

návrhovej komisie. 

 

BOD č. 4  Schválenie programu OZ 

 

      Program bol schválený podľa pozvánky, ktorú obdržali všetci prítomní. 
 

Poslanci o tomto návrhu hlasovali: 

 

HLASOVANIE POČET POSLANCOV OZ 

Za 4 

Proti 0 

zdržali sa 0 



 

BOD č. 5  Kontrola plnenia uznesení 

 

Jednotlivé uznesenia sa plnia priebežne. 

 

BOD č. 6  Plán činnosti na IV. Q 2020 

 

                 Plán činnosti na IV. Q 2020 si mohli členovia OZ preštudovať a vyjadriť sa  k nemu, 

pretože im bol doručený týždeň pred konaním OZ. Plán činnosti na IV. Q 2020 je súčasťou zápisnice. 

 

Za plán činnosti na IV. Q 2020 hlasovali poslanci OZ takto: 
 

HLASOVANIE POČET 

POSLANCOV OZ 

Za 4 

Proti 0 

zdržali sa 0 

 

BOD č. 7  Navýšenie Municipálneho úveru Univerzál 

 

 Starosta obce oboznámil OZ, že je potrebné navýšiť Municipálny úver Univerzál o čiastku 

5 000,00 EUR z dôvodu, že obci boli krátené podielové dane o cca 4 000 EUR, ale taktiež upozornil 

na skutočnosť, že nám bola schválená dotácia na prečerpávaciu stanicu a účasť obce je 5%. Ak by sa 

týchto 5% nevyplatilo mohli by sme prísť o dotáciu. Starosta predniesol tento návrh a nechal o ňom 

hlasovať. 

 

 Za schválenie navýšenia Municáplneho úveru Univerzál hlasovali poslanci OZ takto: 

 

HLASOVANIE POČET POSLANCOV OZ 

Za 4 

Proti 0 

zdržali sa 0 

 

BOD č. 8 Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Jabloň k dodržaniu podmienok na prijatie  

                 návratných zdrojov financovania – úveru z Prima banky, a. s. 

 

    Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Jabloň k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov 

financovania – úveru z Prima banky, a. s. bolo vypracované dňa 13. 10. 2020. Toto stanovisko si mohli 

poslanci na zasadnutí OZ preštudovať. 

 Záverečné stanovisko hlavnej kontrolórky k žiadosti Obce Jabloň k prijatiu návratných zdrojov 

financovania: Na základe predložených údajov, ktoré som mala k dispozícií, podmienky uvedené v § 17 ods. 

6 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov budú v prípade prijatia vyššie uvedeného návratného 

zdroja financovania (úveru z Prima banky, a. s. – navýšenie o 5 000,00 EUR) dodržané. 

Stanovisko je súčasťou zápisnice. 

 

 

BOD č. 9 Správa hlavnej kontrolórky o celkovom dlhu obce Jabloň k 31. 03. 2020 

 

Táto správa bola doručená poslancom OZ týždeň pred konaním, teda si túto správu mohli preštudovať. 

Správa bola vypracovaná dňa 31. 05. 2020, predmetom finančnej kontroly bola kontrola  dodržiavania §17 

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy k 31.03.2020.  

Záver kontroly kontrolórky obce bol: Kontrolu stavu a vývoja dlhu obce Jabloň k 31. 03. 2020 v súlade 

s §17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy som vykonala na základe 

schváleného Plánu kontrolnej činnosti HK obce na I. polrok 2020. Zákonná podmienka podľa §17 ods. 6 písm. 

b) zákona č. 583/2004 Z. z. je splnená. 

Správa je súčasťou zápisnice. 



BOD č. 10 Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 

 

 Tento návrh bol poslancom OZ doručený týždeň pred konaním OZ, teda si ho mohli poslanci OZ 

preštudovať. Taktiež bol Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 zverejnený na stránke obce Jabloň: 

www.obecjablon.sk. Starosta dal hlasovať za tento návrh. 

 

 Za schválenie Návrhu plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 hlasovali poslanci takto: 

 

HLASOVANIE POČET POSLANCOV OZ 

Za 4 

Proti 0 

zdržali sa 0 

 

 

BOD č. 11 Informácia o vykonaných prácach v obci za III. Q 2020 

 

 Starosta obce vypracoval krátku správu o vykonaných prácach v obci za III. Q 2020. Táto správa bola 

poslancom OZ doručená týždeň pred konaním OZ na preštudovanie.  

 

Realizácia plánovaných aktivít za III. Q 2020: 

 

1. CINTORÍN- Do 30. 10. 2020 sa ukončí cesta na cintoríne položením 15 m obrubníkov a ,, nábehu“ 

na pravej strane cesty. Hnedou farbou sa pretrú ,,čapice“ na stĺpikoch nového plotu. Prevedie                    

sa kosenie a úprava cintorína. 

2. PREČERPÁVAČKA A NAPOJENIE VETVY ,,A“ NA ČOV (DOTÁCIA – 40 000,00 EUR) – 

práce sú ukončené, prečerpávačka usadená, terénne úpravy prevedené. Podľa projektu sa celý systém 

napojí na el. energiu , vypracujú sa revízne správy, firma Remopel prevedie odskúšanie a tlakovú 

skúšku a vetva ,,A“ sa môže dať do užívania. 

3. OBECNÝ AMFITEÁTER (DOTÁCIA – 6 000,00 EUR) – Je pred ukončením. Dohodnutý termín 

ukončenia je 30. 10. 2020. Došlo k sklzu dodávky dreva na čelnú časť amfiteátra, ale v priebehu 3 – 4 

dní sa to dá ukončiť, pokiaľ nám bude priať počasie. Do 30. 11. 2020 sa musí celý projekt podkladovo 

uzatvoriť. 

4. VODOVOD ,,ČINGY“ – III. ETAPA – Realizovala sa druhá časť v dĺžke 500 m, ukončili sa terénne 

úpravy, usadenie krytov na hydranty a vodu (pri domoch č. 106, 113, 11), podpísali sa Zmluvy na 

odber vody. Vodovod je v užívaní ( z 9 domov je napojených 5). 

5. MOST LIPOVÁ – Previedol sa vrchný náter zelenou farbou. 

6. PREVIEDOL SA II. NÁTER OPLOTENIA NA CINTORÍNE. 

 

PRAVIDELNE SA PREVÁDZALO KOSENIE A UDRŽIAVANIE  OBECNÝCH PRIESTOROV, 

ÚDRŽBA A KONTROLA DODÁVKY PITNEJ VODY, KONTROLA KANALIZÁCIE A ŠÁCHT, 

ODSTRAŇOVANIE ZISTENÝCH NEDOSTATKOV. PREVERILO NÁS ZDVIHNUTIE HLADINY 

POTOKA LIPOVÁ POČAS TRVALÝCH DAŽĎOV A ĎAKUJE DHZ A OBČANOM ZA ICH 

PRÍSTUP A POMOC TÝM, KTORÝCH TO NAJVIAC POSTIHLO. 

 

 

BOD č. 12  Diskusia 

 

       Diskusné príspevky poslancov a starostu obce. 

 

p. Marianna Gajdošová  

 

1. Ako je to s chladiacim zariadením v Dome nádeje? 

 

ODPOVEĎ STAROSTU OBCE: 

1. Porucha je nahlásená, elektrika je v poriadku, zariadenie má prísť pozrieť opravár, už sme ho 

viackrát urgovali. 

 

STAROSTA OBCE: 

http://www.obecjablon.sk/


 

1. Navrhujem úpravu rozpčtu v príjmových a výdavkových položkách. Rozpočtové opatrenie 

2/2020 s upravenými položkami je súčasťou zápisnice. 

Za úpravu rozpočtu v uvedených položkách hlasovali poslanci OZ takto: 

 

HLASOVANIE POČET POSLANCOV OZ 
Za 4 
Proti 0 
zdržali sa 0 

 
 

BOD č. 13 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. 

 

Za uznesenie hlasovali: 

 

HLASOVANIE POČET POSLANCOV OZ 

Za 4 

Proti 0 

zdržali sa 0 

 

 

BOD č. 10 Záver 

 

V závere starosta obce poďakoval všetkým zúčastneným členom OZ za dochvíľnosť a zdarný 

priebeh zasadania OZ. Keďže boli všetky body vyčerpané, starosta vyhlásil zasadnutie OZ za 

ukončené. 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

1. Marianna Gajdošová         ..................................... 

 

2. Štefan Dzurov                    ..................................... 

 

Zapisovateľ: 

 

1. Diana Koscelniková          ...................................... 

 

 

 

 

 

V Jabloni 16. 10. 2020                                                                                  ............................................. 

                    Vladimír Koscelnik 

                          starosta obce 

                  

 

 

 

 

 

 



                     UZNESENIE     č. 3/2020 

z obecného zastupiteľstva konaného dňa 16. 10. 2020 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Jabloni 

 

A/ berie na vedomie 

 

1. Správu hlavnej kontrolórky obce o celkovom dlhu obce Jabloň k 31. 03. 2020 

2. Informáciu o vykonaných prácach v obci za III. Q 2020 

3. Diskusné príspevky v takomto znení: 

p. Marianna Gajdošová  

 

2. Ako je to s chladiacim zariadením v Dome nádeje? 

 

ODPOVEĎ STAROSTU OBCE: 

2. Porucha je nahlásená, elektrika je v poriadku, zariadenie má prísť pozrieť opravár, už sme ho 

viackrát urgovali. 

 

     

B/ schvaľuje 

 

1. Program obecného zastupiteľstva 

2. Zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Návrhovú komisiu 

4. Plán činnosti na IV. Q 2020 

5. Navýšenie Municipálneho úveru Univerzál o 5 000,00 EUR 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 

7. Rozpočtové opatrenie č. 2/2020, ktoré je súčasťou zápisnice 

 

 

 

 

 

 

                     

JABLOŇ/16. 10. 2020                                                                          STAROSTA: ........................................ 

                                                                                                                  Vladimír Koscelnik 

 

        

 

    


