OBEC JABLOŇ
OBECNÝ ÚRAD, Jabloň 75, 067 13 Rokytov pri Humennom
IČO: 00323055, DIČ: 2021232620
E-mail: v.koscelnikstarosta@gmail.com, Tel.: +421 907 081 226, www.obecjablon.sk

Z Á P I S N I C A č. 1/2021
zo zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 23. 04. 2021
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie návrhovej komisie
4. Schválenie programu OZ
5. Kontrola plnenia uznesení
6. Správa hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti na rok 2020
7. Správa o výsledku kontroly č. 1/2021 – Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva
zo dňa 10. 03. 2021
8. Plán činnosti na I. Q 2021
9. Plán činnosti na II. Q 2021
10. Záverečný účet obce Jabloň a rozpočtové hospodárenie za rok 2020 – NÁVRH
11. Stanovisko kontrolórky obce k Návrhu záverečného účtu obce Jabloň za rok 2020
12. Individuálna výročná správa obce Jabloň za rok 2019
13. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku od p. Vladimír Lukáča, Jabloň č. d. 125
14. Diskusia
15. Návrh na uznesenie
16. Záver

BOD č. 1 Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie poslancov OZ otvoril v starosta obce, na ktorom všetkých srdečne privítal.
Skonštatoval, že z celkového počtu 5 poslancov je prítomných 4. To znamená, že sme uznášania
schopní. Zasadanie bolo otvorené o 17. 00 hod.
BOD č. 2 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Dianu Koscelnikovú a overovateľov zápisnice:
1. Milan Dzurov
2. Marianna Gajdošová
BOD č. 3 Schválenie návrhovej komisie
Do návrhovej komisie schválený p. Milan Dzurov– predseda návrhovej komisie a p. Štefan
Dzurov a p. Dianu Koscelníkovú- členovia návrhovej komisie.

BOD č. 4 Schválenie programu obecného zastupiteľstva
Program bol schválený podľa pozvánky, ktorú obdržali všetci prítomní.
Poslanci o tomto návrhu hlasovali:
HLASOVANIE
Za
Proti
zdržali sa

POČET POSLANCOV OZ
4
0
0

BOD č. 5 Kontrola plnenia uznesení
Uznesenia sa plnia priebežne.
p. Michal Kocka mal v bode č. 18- t. j. diskusný príspevok v zápisnici č. 4/2020 zo dňa
15. 12. 2021 otázku:
1. Je potrebné riešiť problematiku chemických ošetrení v okolí záhrad občanov obce Jabloň.
Odpoveď starostu na túto problematiku je následovná: v mesiaci máj sa má dotiahnuť zmena
organizácie, ktorá bude užívať pozemky po firme Farma Koškovce (Diego) - potom sa otvorí táto
pripomienka a bude sa jej venovať čas.
p. Milan Dzurov mal v bode č. 18- t. j. diskusný príspevok v zápisnici č. 4/2020 zo dňa
15. 12. 2021 otázky:
1. Prosím o informáciu o kompostovaní kuchynského odpadu.
Odpoveď starostu na túto problematiku je následovná: kompostovanie biologických odpadov –
každá domácnosť obdrží kompostér. Oleje a tuky je potrebné zlievať do 2 l fliaš a firma Fúra, s. r. o. určí
po 30. 06. 2021 termín zberu týchto tukov a olejov buď z rodín alebo jedného zberného miesta. Tak isto
je zabezpečený aj zber NEBEZPEČNÉHO ODPADU – firmou Fúra, s. r. o. , t. j. – žiarivky, batérie,
kyseliny, luhy, chemikálie atď.

BOD č. 6 Správa hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti na rok 2020
Správu hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2020 zo dňa 14. 01. 2021 zameranej
na zistenie stavu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosť, efektívnosť
a účinnosť pri nakladaní s verejnými finančnými prostriedkami a majetkom obce obdržali poslanci OZ
2 týždne pred konaním.
Záver z kontroly: Pri predkladaní správy o kontrolnej činnosti za rok 2020 môžem konštatovať,
že boli akceptované moje návrhy a odporúčania pre riešenie zistených nedostatkov, ktoré som v priebehu
roka 2020 navrhovala, a ktoré vyplývali zo zistení v rámci mojej kontrolnej činnosti.

BOD č. 7 Správa o výsledku kontroly č. 1/2021 – Kontrola plnenia uznesení Obecného
zastupiteľstva zo dňa 10. 03. 2021
Správu o výsledku kontroly č. 1/2021 – Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce
Jabloň, vypracovaná kontrolórkou obce, zo dňa 10. 03. 2021 bolo poslancom OZ doručená 2 týždne pre
konaním OZ.
Predmetom kontroly: Kontrola prijímania a plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce
Jabloň za rok 2020.
Cieľ finančnej kontroly: Zistiť, či postup povinnej osoby pri prijímaní a plnení uznesení bol
v súlade s platným právnymi predpismi.
Kontrolované obdobie: 01. 01. 2020 – 31. 12. 2020
Predložené doklady: Zápisnice, Uznesenia, prezenčné listiny, pozvánky, podporné materiály
Záver kontroly: Uznesenia za sledované obdobie sú splnené, resp. sa plnia alebo sú vykonávané
úlohy k ich plneniu. Kontrolou neboli zistené nedostatky a bola vypracovaná správa o výsledku kontroly.
BOD č. 8 Plán činnosti na I. Q 2021
Plán činnosti na I. Q 2021 si mohli členovia OZ preštudovať a vyjadriť sa k nemu, pretože im
bol doručený týždeň pred konaním OZ. Plán činnosti na I. Q 2021 je súčasťou zápisnice.
Za schválenie plánu činnosti na I. Q 2021 sa hlasovalo takto:

HLASOVANIE
za
proti
zdržali sa

POČET POSLANCOV OZ
4
0
0

BOD č. 9 Plán činnosti na II. Q 2021
Plán činnosti na II.Q 2021 bol poslancom taktiež doručený týždeň pred konaním OZ, takže si ho
mohli preštudovať a vyjadriť sa k nemu. Je súčasťou zápisnice.
Za schválenie plánu činnosti na II. Q 2021 sa hlasovalo takto:
HLASOVANIE
Za
Proti
zdržali sa

POČET POSLANCOV OZ
4
0
0

BOD č. 10 Záverečný účet obce Jabloň a rozpočtové hospodárenie za rok 2020 – NÁVRH
Návrh záverečného účtu obce Jabloň a rozpočtové hospodárenie za rok 2020 vypracovala Ing.
Slávka Kotvanová, účtovníčka obce Jabloň. OZ si mohlo tento návrh prezrieť aj doma, pretože im bol
doručený týždeň pred konaním. Tento návrh bol vyvesený na úradnej tabuli a na web stránke obce
www.obecjablon.sk dňa 26. 03. 2021. Je súčasťou zápisnice.

Za schválenie záverečného účtu hlasovali poslanci takto:

HLASOVANIE
Za
Proti
zdržali sa

POČET POSLANCOV OZ
4
0
0

BOD č. 11 Stanovisko kontrolórky obce k Návrhu záverečného účtu obce Jabloň za rok 2020
Stanovisko k Návrhu záverečného účtu obce Jabloň za rok 2020 vypracovala hlavná kontrolórka
obce Ing. Mária Kulanová dňa 05. 04. 2021. Stanovisko bolo doručené poslancom OZ týždeň pred
uskutočnením OZ a mohli si ho prečítať a preštudovať. Je súčasťou zápisnice.
BOD č. 12 Individuálna výročná správa obce Jabloň za rok 2020
Individuálna výročná správa obce za rok 2020 bola vypracovaná Mgr. Patríciou Barančíkovou
a Ing. Slávkou Kotvanovou. Túto individuálnu výročnú správu si mohli členovia OZ preštudovať
aj doma, pretože im bola doručená týždeň pred konaním OZ a je súčasťou zápisnice.
Za schválenie individuálnej výročnej správy za rok 2020 hlasovali poslanci OZ takto:
HLASOVANIE
Za
Proti
zdržali sa

POČET POSLANCOV OZ
4
0
0

BOD č. 13 Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku od p. Vladimír Lukáča, Jabloň č. d. 125
Dňa 19. 04. 2021 bola na obecný úrad osobne doručená žiadosť od p. Vladimíra Lukáča, trvale
bytom Jabloň č. d. 125, 067 13 Rokytov pri Humennom, zaevidovaná pod číslom OCUJ-1-329/21
ohľadom odkúpenia obecného pozemku v k. ú. Jabloň, č. p. CKN 462 o výmere 233 m2, druh pozemku
– zastavaná plocha a nádvorie a č. p. CKN 463/4 o výmere 15 m2, druh pozemku – zastavaná plocha
a nádvorie. Dôvod odkúpenia týchto pozemkov je, že sa o nich dlhodobo staral.
Tento list prečítala p. Marianna Gajdošová – poslanec OZ.
Vyjadrenie starostu k tomuto bodu: Tieto pozemky sú pre obec nevyužiteľné z hľadiska malej výmery,
preto OZ dávam na zváženie, aby sa tieto pozemky odpredali. Cena pozemku CKN 462 je 1,50 EUR za
m2 a pozemku CKN 463/4 je 1,00 EUR za m2.
Za odpredanie pozemku CKN 462 o výmere 233 m2 , druh pozemku – zastavaná plocha a
nádvorie– cena 1,50 EUR/m2 a pozemku CKN 463/4 o výmere 15 m2, druh pozemku – zastavaná
plocha a nádvorie – cena 1,00 EUR/m2 hlasovali poslanci OZ takto:
HLASOVANIE
Za
Proti
zdržali sa
Poslanci odpredaj pozemkov schválili.

POČET POSLANCOV OZ
4
0
0

BOD č. 14 DISKUSIA
DISKUSNÝ PRÍSPEVOK – Š. DZUROV:
1. Je potrebné zoštiepkovať nahromadené konáre na 2 miestach.
ODPOVEĎ STAROSTU: Štiepkovanie konárov je zabezpečné. Obec ráta so zakúpením
štiepkovacieho zariadenia v tomto roku, a tiež so zaučením pracovníka na tomto zariadení.
2. Prečo ostala hlina na cintoríne po výkope hrobu a nebol prevedný odvoz.
ODPOVEĎ STAROSTU: Hlina sa ponechala kvôli zrovnaniu terénu v jari.
3. Je potrebné zrušiť niektoré hroby.
ODPOVEĎ STAROSTU: Hroby sa môžu zrovnať po uplynutí tlecej doby viac jako 10 rokov
a nestaraní sa o predmetné hroby. Postup sa prejedná s p. farárom Juhasom a po jeho vyjadrení sa
tieto hroby zrušia- zrovnajú.
4. Je potrebné zaviesť systém v kopaní hrobov. Určiť zodpovedného pracovníka, zodpovedného za
dodržanie línie hrobov.
5. Bolo by potrebné poprosiť starostu obce zo Zbudského Dlhého, či nám nevyšiel v ústrety a
rozhlasom upozornil rómov, ktorí neustále poškodzujú oplotenie Zberného miesta, že pri ich
prichytení , číslo auta postúpime na políciu s příslušnou fotodokumentáciou.
ODPOVEĎ STAROSTU: Oslovíme starostu obce zo Zbudského Dlhého, aby rozhlasom upozornil
na danú problematiku.
DISKUSNÝ PRÍSPEVOK – M. DZUROV:
1. Ak sa bude v obci robiť asfalt, bolo by potrebné vyhlásiť rozhlasom, že občania, ktorí majú
záujem o položenie asfaltu súkromne (dvor, príst. cesta, chodník atď), aby sa nahlásili v určitom
termíne na obecný úrad a tiež koľkom m2 potrebujú kvôli dovozu materiálu.
ODPOVEĎ STAROSTU: Daná problematika bude vyhlásená rozhlasom a termín nahlásenia bude
do 10. 05. 2021.
DISKUSNÝ PRÍSPEVOK – M. GAJDOŠOVÁ:
1. Je potrebné opraviť kanalizačné šachty na ceste – Dudo – Hlohinec.
ODPOVEĎ STAROSTU: Je predpokladné položenie asfaltu v mesiaci máj a šachty sa dovtedy musia
pod asfalt pripraviť.

DISKUSNÝ PRÍSPEVOK – VLADIMÍR KOSCELNIK, STAROSTA OBCE
1. Podávam informáciu, že o odkúpenie obecných pozemkov po zameraní geodetom by mal p. Jakub
Vasilega, ktorý odkúpil dom po zosnulom Jánovi Hodorovi, Jabloň č. 10 a tiež p. Milan Lukáč,
trvale bytom Jabloň 125.
2. Dávam na schválenie výšku finačných prostriedkov na zakúpenie darčeka pre naše matky pri
príležitosti ich sviatku. Môj návrh je 650,00 EUR. Dávam za tento návrh hlasovať.
Za schválenie výšky 650,00 EUR na zakúpenie darčeka pre matky, pri príležitosti ich
sviatku poslanci OZ hlasovali takto:
HLASOVANIE
Za
Proti
zdržali sa

POČET POSLANCOV OZ
4
0
0

Poslanci jednohlasne schválili.
3. Dávam na schválenie výšku finančných prostriedkov na zakúpenie darčeka pre deti do 15 rokov
pri príležitosti ich sviatku, t. j. DEŇ DETÍ. Navrhujem výšku 100,00 EUR. Dávam za tento návrh
hlasovať.
Za schválenie výške 100,00 EUR na zakúpenie darčeka pre deti do 15 rokov, pri príležitosti
ich sviatku, t. j. DEŇ DETÍ poslanci OZ hlasovali takto:
HLASOVANIE
Za
Proti
zdržali sa

POČET
POSLANCOV OZ
4
0
0

Poslanci jednohlasne schválili.
4. Podávam informáciu, že na základe dohody z roku 1993, v ktorej sa obce Jabloň, Rokytov pri
Humennom a Slovenské Krivé dohodli na spoločnej investícií, a to pre čističku a kanalizáciu sa
realizácia tohoto společného projektu zrealizovala až v tomto období. Obec Slovenské Krivé má
záujem sa napojiť na našu kanalizáciu. Z môjho pohľadu kapacitu máme voľnú zhruba do 200
občanov. Slovenské Krivé má 120 občanov, a nie všetci sa napoja. Bola by to iba výhoda pre
našu obec z hľadiska nákladovosti. Napojením sa Slovenského Krivého nevzniknú žiadne ani
ohľadom údržby, zakúpenia nových zariadení a nedôjde ani k zvýšeniu spotreby elektrickej
energie. Zatiaľ na kanalizáciu doplácíme cca 1 500 -2 000 EUR/rok a napojením Slovenského
Krivého by sme sa dostali zhruba na nulu, alebo s malým prebytkom by sme vytvárali fond opráv.
Doporučujem zaujať kladné stanovisko k napojeniu Slovenského Krivého a schváliť ho.
Poslanci OZ hlasovali za schválenie napojenia sa obce Slovenské Krivé na kanalizáciu obce
Jabloň takto:

HLASOVANIE
Za

POČET POSLANCOV OZ
4

Proti
zdržali sa

0
0

Poslanci jednohlasne schválili.
5. Podávam informáciu, že obec Slovenské Krivé má záujem taktriež sa napojiť na náš vodovod.
Dávam na Vaše zváženie. Poznatky ohľadom vody má každý z Vás. Vaše rozhodnutie budem
rešpektovať. Dávam hlasovať za schválenie napojenie sa obce Slovenské Krivé na obecný
vodovod.
Poslanci OZ za schválenie napojenia sa obce Slovenské Krivé na obecný vodovod obce
Jabloň hlasovali takto:
HLASOVANIE
Za
Proti
zdržali sa

POČET
POSLANCOV OZ
0
4
0

Poslanci tento návrh neschválili.
BOD č. 15 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:

HLASOVANIE
Za
Proti
zdržali sa

POČET POSLANCOV OZ
4
0
0

BOD č. 16 ZÁVER
Nakoľko program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný starosta obce vyhlásil
zasadnutie za ukončené.

Overovatelia zápisnice:
Marianna Gajdošová...............................................
Milan Dzurov........................................................
Zapisovateľka:
Diana Koscelniková.......................................

V Jabloni dňa 23. 04. 2021
Vladimír Koscelnik, starosta obce

UZNESENIE č.

1/2021

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jabloni
konaného dňa 23. 04. 2021

Obecné zastupiteľstvo v Jabloni:

A/berie na vedomie
1. Správu hlavnej kontrolórky obce Jabloň o kontrolnej činnosti za rok 2020
2. Správu o výsledku kontroly č. 1/2021- Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce
Jabloň
3. Predložené Stanovisko k Návrhu záverečného účtu obce Jabloň za rok 2020 vypracované
kontrolórkou obce Jabloň
4. Diskusné príspevky v takomto znení:
DISKUSNÝ PRÍSPEVOK – Š. DZUROV:
Je potrebné zoštiepkovať nahromadené konáre na 2 miestach.
Prečo ostala hlina na cintoríne po výkope hrobu a nebol prevedný odvoz.
Je potrebné zrušiť niektoré hroby.
Je potrebné zaviesť systém v kopaní hrobov. Určiť zodpovedného pracovníka, zodpovedného
za dodržanie línie hrobov.
5. Bolo by potrebné poprosiť starostu obce zo Zbudského Dlhého, či nám nevyšiel v ústrety
a rozhlasom upozornil rómov, ktorí neustále poškodzujú oplotenie Zberného miesta, že pri ich
prichytení , číslo auta postúpime na políciu s příslušnou fotodokumentáciou.
1.
2.
3.
4.

DISKUSNÝ PRÍSPEVOK – M. DZUROV:
1. Ak sa bude v obci robiť asfalt, bolo by potrebné vyhlásiť rozhlasom, že občania, ktorí majú
záujem o položenie asfaltu súkromne (dvor, príst. cesta, chodník atď), aby sa nahlásili v určitom
termíne na obecný úrad a tiež koľkom m2 potrebujú kvôli dovozu materiálu.
DISKUSNÝ PRÍSPEVOK – M. GAJDOŠOVÁ:
1. Je potrebné opraviť kanalizačné šachty na ceste – Dudo – Hlohinec.
DISKUSNÝ PRÍSPEVOK – VLADIMÍR KOSCELNIK, STAROSTA OBCE
1. Podávam informáciu, že o odkúpenie obecných pozemkov po zameraní geodetom by mal p. Jakub
Vasilega, ktorý odkúpil dom po zosnulom Jánovi Hodorovi, Jabloň č. 10 a tiež p. Milan Lukáč,
trvale bytom Jabloň 125.
2. Dávam na schválenie výšku finačných prostriedkov na zakúpenie darčeka pre naše matky pri
príležitosti ich sviatku. Môj návrh je 650,00 EUR. Dávam za tento návrh hlasovať.

3. Dávam na schválenie výšku finančných prostriedkov na zakúpenie darčeka pre deti do 15 rokov
pri príležitosti ich sviatku, t. j. DEŇ DETÍ. Navrhujem výšku 100,00 EUR. Dávam za tento návrh
hlasovať.
4. Podávam informáciu, že na základe dohody z roku 1993, v ktorej sa obce Jabloň, Rokytov pri
Humennom a Slovenské Krivé dohodli na spoločnej investícií, a to pre čističku a kanalizáciu sa
realizácia tohoto společného projektu zrealizovala až v tomto období. Obec Slovenské Krivé má
záujem sa napojiť na našu kanalizáciu. Z môjho pohľadu kapacitu máme voľnú zhruba do 200
občanov. Slovenské Krivé má 120 občanov, a nie všetci sa napoja. Bola by to iba výhoda pre
našu obec z hľadiska nákladovosti. Napojením sa Slovenského Krivého nevzniknú žiadne ani
ohľadom údržby, zakúpenia nových zariadení a nedôjde ani k zvýšeniu spotreby elektrickej
energie. Zatiaľ na kanalizáciu doplácíme cca 1 500 -2 000 EUR/rok a napojením Slovenského
Krivého by sme sa dostali zhruba na nulu, alebo s malým prebytkom by sme vytvárali fond opráv.
Doporučujem zaujať kladné stanovisko k napojeniu Slovenského Krivého a schváliť ho.
5. Podávam informáciu, že obec Slovenské Krivé má záujem taktriež sa napojiť na náš vodovod.
Dávam na Vaše zváženie. Poznatky ohľadom vody má každý z Vás. Vaše rozhodnutie budem
rešpektovať. Dávam hlasovať za schválenie napojenie sa obce Slovenské Krivé na obecný
vodovod.
B/ schvaľuje
1. Program obecného zastupiteľstva
2. Zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Návrhovú komisiu
4. Plán činnosti na I. Q 2021
5. Plán činnosti na II. Q 2021
6. Záverečný účet obce Jabloň a rozpočtové hospodárenie za rok 2021
7. Individuálnu výročnú správu obce Jabloň za rok 2020
8. Odpredaj pozemku v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zák. č 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov o výmere 233 m2, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, parcela
registra ,,C“ č. 462 medzi Obcou Jabloň, sídlom Jabloň 75, 067 13 Rokytov pri Humennom,
IČO: 00323055, zastúpená starostom obce Vladimírom Koscelníkom ako predávajúcim
a Vladimírom Lukáčom, trvale bytom Jabloň 125, 067 13 Rokytov pri Humennom, ako
kupujúcim za dohodnutú cenu 1,50 EUR za m2
9. Odpredaj pozemku v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zák. č 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov o výmere 15 m2, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, parcela
registra ,,C“ č. 463/4 medzi Obcou Jabloň, sídlom Jabloň 75, 067 13 Rokytov pri Humennom,
IČO: 00323055, zastúpená starostom obce Vladimírom Koscelníkom ako predávajúcim

a Vladimírom Lukáčom, trvale bytom Jabloň 125, 067 13 Rokytov
kupujúcim za dohodnutú cenu 1,00 EUR za m2

pri Humennom, ako

10. 650 EUR na zakúpenie darčeka pre matky, pri príležitosti ich sviatku
11. 100,00 EUR na zakúpenie darčeka pre deti, pri príležitosti ich sviatku
12. Napojenie sa obce Slovenské Krivé na obecnú kanalizáciu

C/ neschvaľuje
1. Napojenie sa obce Slovenské Krivé na obecný vodovod

JABLOŇ/ 23. 04. 2021

Vladimír Koscelnik, starosta obce

