
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. 2/2021 

zo zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa  09. 07. 2021 

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie návrhovej komisie 

4. Schválenie programu OZ 

5. Kontrola plnenia uznesení 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021 zo dňa 20. 05. 2021 

7. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly dodávateľských (došlých) faktúr za IV. Q 

2020 zo dňa 16. 06. 2021 

8. Plán činnosti za III. Q 2021 

9. Krátka informácia o pláne činnosti na rok 2021 

10. Diskusia 

11. Návrh na uznesenie 

12. 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 5. To znamená 100 % účasť, sme 

uznášania schopní. Zasadanie bolo otvorené o 17. 00 hod. Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa 

zúčastnili: Viliam Bartuš – združenie Vlk, Maroš Pohl 

 

 

BOD č. 2   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

 Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Dianu Koscelníkovú a  overovateľov zápisnice: 

 

1. Michal Kocka 

2. Štefan Dzurov 

 

 

BOD č. 3  Schválenie návrhovej komisie 

 

Do návrhovej komisie bol schválený p. Milan Dzurov– predseda návrhovej komisie a  p. 

Marianna Gajdošová a p. Diana Koscelníková- členovia návrhovej komisie. 
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BOD č. 4  Schválenie programu obecného zastupiteľstva 

                   

Program bol schválený podľa pozvánky, ktorú obdržali všetci prítomní. 

 

Poslanci o tomto návrhu hlasovali: 

 

HLASOVANIE POČET POSLANCOV OZ 

Za 5 

Proti 0 

zdržali sa 0 

 

 

BOD č. 5 Kontrola plnenia uznesení 

 

V zápisnici č. 1/2021 zo dňa 23. 04. 2021 v bode č. 14, diskusný príspevok č.1 od Štefana 

Dzurova bol prednesený návrh, že je potrebné zoštiepkovať nahromadené konáre na 2 miestach. 

 

 Vyjadrenie starostu k tomuto bodu: požiadali sme obecný úrad Koškovce, aby prišli 

a zoštiepkovali konáre. Po viacerých urgenciách z našej strany nepreviedli požadovaný úkon, preto 

musíme pristúpiť k 2 variantu, a to počkať do konca júla aká odpoveď príde na našu žiadosť o dotáciu 

na traktor a príslušenstvo, podľa toho sa zakúpi vhodný štiepkovač. Pokiaľ našej žiadosti nevyhovejú 

Obecný úrad zakúpi samostatný štiepkovač pre potreby obce.  

 

V zápisnici č. 1/2021 zo dňa 23. 04. 2021 v bode č. 14, diskusný príspevok č. 2 od Štefana 

Dzurova bola pripomienka – prečo ostala hlina na cintoríne po výkope hrobu a nebol prevedený odvoz.  

 

Vyjadrenie starostu k tomuto bodu: hlina sa čiastočne použila na zrovnanie terénu a zbytok sa 

vyviezol k novému mostu na zrovnanie terénu.  

 

V zápisnici č. 1/2021 zo dňa 23. 04. 2021 v bode č. 14, diskusný príspevok č.3 a č.4 od Štefana 

Dzurova bola vznesená pripomienka, že je potrebné zrušiť niektoré hroby a zaviesť systém v kopaní 

hrobov, určiť pracovníka zodpovedného za dodržanie línie hrobov. 

 

Vyjadrenie starostu k týmto bodom: Zrušenie hrobov – bol by som rád, keby Štefan Dzurov 

ako zástupca obce sa poinformoval u pána farára Juhása na jeho názor a aký postup by zvolil pri tejto 

citlivej záležitosti. Zákon káže, že pohrebisko môže zrušiť obec, ale až po uplynutí tlecej doby, t.j. po 10 

rokoch, alebo po zániku užívacieho práva, obec zabezpečí obrázkovú dokumentáciu a napíše záznam 

o stave tohto miesta. Systém v kopaní hrobov – u nás sa využíva „domový systém“. Zaučím nášho 

pracovníka, ukážem postup zamerania, aby sa zachovala priamočiarosť línie a tiež pravouhlosť usadenia 

hrobu. 

Kňaz našej farnosti p. Juhás súhlasil so zrušením hrobov, o ktoré sa nikto nestará. Na sviatok 

Všetkých svätých sa urobí prieskum a označia sa hroby, o ktoré sa nikto nestará.  

V zápisnici č. 1/2021 zo dňa 23. 04. 2021 v bode č. 14, diskusný príspevok č. 5 od Štefana 

Dzurova: 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 príslušnou fotodokumentáciou. 

 



Vyjadrenie starostu k tomuto bodu: Obecný úrad prostredníctvom pracovníčky                               

p. Barančikovej kontaktoval pracovníčku OÚ Zbudské Dlhé, aby v rozhlase upozornila rómov, aby 

nepoškodzovali oplotenie zberného dvora a v prípade prichytenia bude zapísané evidenčné číslo auta, 

kterého majiteľ spôsobil poškodenie oplotenia a neporiadok. EČV vozidla bude postúpené polícií 

v Koškovciach. Naši pracovníci sú upovedomení zapísať si číslo auta a nahlásiť na OÚ.  

 

V zápisnici č. 1/2021 zo dňa 23. 04. 2021 v bode č. 14, diskusný príspevok č. 1 od Milana 

Dzurova: 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 koľko m2 potrebujú kvôli dovozu materiálu. 

 

Vyjadrenie starostu obce k tomuto bodu: Je spracovaný zoznam, ktorý sa bude plniť podľa 

postupu prác. Pri plnení termínov došlo k ich posunu z dôvodu zdravotných problémov majiteľa firmy, 

pandémie. Práce sa nakopili, ale verím, že postupne sa naše požiadavky splnia. Ide o vyasfaltovanie 

cesty: Dudo – Hlohinec, úprava cesty k Domu nádeje za malým mostíkom, aby bol zabezpečený prístup 

občanov autom k veľkému mostu (väčšie dažde).  

 

V zápisnici č. 1/2021 zo dňa 23. 04. 2021 v bode č. 14, diskusný príspevok č. 1 od Marianny 

Gajdošovej: Je potrebné opraviť kanalizačné šachty na ceste – Dudo – Hlohinec. 

 

Vyjadrenie starostu obce k tomuto bodu: oprava kanalizačných šácht je prevedená – 

pripravené pod asfalt.  

 

V zápisnici č. 1/2021 zo dňa 23. 04. 2021 v bode č. 14, diskusný príspevok č. 2,3 od starostu 

obce: Dávam na schválenie výšku finačných prostriedkov na zakúpenie darčeka pre naše matky pri 

príležitosti ich sviatku.  Môj návrh je 650,00 EUR + zakúpenie darčekov pre deti do 15 rokov pri 

príležitosti Dňa detí vo výške 100 EUR.  

 

Vyjadrenie starostu obce k tomuto bodu: obecným zastupiteľstvom bola schválená suma 650 

EUR na zakúpenie darčeka na Deň matiek, skutočná vyčerpaná suma bola: 606,18 EUR. Na Deň detí 

bola OZ schválená suma 100,00 EUR, skutočná vyčerpaná suma bola: 102,90 EUR.  

 

BOD č. 6 Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021 zo dňa 20. 05. 2021 

  

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Jabloň na II. polrok 2021, ktorý 

vypracovala kontrolórka obce Ing. Mária Kulanová, dňa 20. 05. 2021, si poslanci OZ mohli prečítať 

týždeň dopredu, keďže im bol doručený tento materiál, ktorý je súčasťou zápisnice, a taktiež bol 

zverejnený na stránke obce Jabloň – www.obecjablon.sk. 

 

Poslanci o Pláne kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Jabloň na II. polrok 2021  hlasovali takto: 

HLASOVANIE POČET POSLANCOV OZ 

Za 5 

Proti 0 

zdržali sa 0 

 

 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Jabloň na II. polrok 2021 bol schválený. 



 

 

BOD č. 7 Správa o výsledku následnej finančnej kontroly dodávateľských (došlých) faktúr za IV. 

Q 2020 zo dňa 16. 06. 2021. 

 

 Správu o výsledku následnej finančnej kontroly dodávateľských (došlých) faktúr za IV. Q 2020 

u Obecného úradu Jabloň vypracovala kontrolórka obce dňa 16. 06. 2021.  

Kontrolné obdobie: 01. 10. 2020 – 31. 12. 2020. 

Cieľom kontroly bolo zistiť, či postup kontrolovaného subjektu vo vybranom období bol v súlade 

so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi so zameraním na dodržiavanie 

hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami obce.  

Ku kontrole boli predložené účtovné doklady za obdobie október – december 2020 a kniha došlých faktúr 

– rok 2020.  

Záver kontroly: kontrolovaný subjekt v období mesiacov október, november a december 2020 

vzhľadom na fakturované ceny za tovary a služby, použil vo väčšine prípadov priamy nákup – bez 

nedostatku. OcÚ Jabloň vykonáva základnú finančnú kontrolu došlých faktúr ako vnútornú 

administratívnu kontrolu v súlade s §6 a §8 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v  z. 

n.p. – kontrola bez nedostatkov.  

Faktúry sú evidované v knihe došlých faktúr a ukladané chronologicky podľa poradia, dátumy splatnosti 

sú dodržiavané – bez nedostatkov.  

Zmluvy – nákup tovarov a služieb, výpisy z faktúr a objednávky sú zverejnené na webovej stránke obce 

v zmysle zákona č. 382/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám.  

 Táto správa bola OZ doručená na preštudovanie týždeň pred jej konaním.  

Správa o výsledku následnej finančnej kontroly dodávateľských (došlých) faktúr za IV. Q 2020 

zo dňa 16. 06. 2021 je súčasťou zápisnice. 

 

BOD č. 8 Plán činnosti na III. Q 2021 

 

Plán činnosti na III. Q 2021 si mohli členovia OZ preštudovať a vyjadriť sa k nemu, pretože  im 

bol doručený týždeň pred konaním OZ. Plán činnosti na III. Q 2021 je súčasťou zápisnice. 

Za schválenie  plánu činnosti na III. Q 2021  sa hlasovalo takto: 

 

 

HLASOVANIE POČET POSLANCOV OZ 

za 5 

proti 0 

zdržali sa 0 

 

Plán činnosti na III. Q 2021 bol schválený.  

 

BOD č. 9 Krátka informácia o pláne činnosti na rok 2021 

 

 Informácia o pláne činnosti na rok 2021 bola vypracovaná starostom obce a doručená OZ týždeň 

pred konaním na zhliadnutie.  

 



PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2021 

1. Cesta k DSS – 462 m2 zrealizovaná aj vstupy k rodinným domom, ktoré si občania hradili sami. 

2. Cesta „Dudo – Hlohinec“ 350 m2 sa bude realizovať 

3. Rozšírenie a úprava cesty (krátky úsek asi 25 m2 ) k Domu smútku smerom na nový most. 

Občania za potokom Lipová (Sitarčík a Lehet) budú mať možnosť aj pri dvihnutí sa hladiny 

potoka Lipová dostať sa autom kamkoľvek. 

4. Vyasfaltovať poškodené prístupy k domom – p. Paško, p. Lukáč, p. Bukovčík, ktoré boli 

spôsobené výstavbou obecnej kanalizácie. Jedná sa o 36 m2. 

5. Úpravy parčíka pri fontáne – položenie obrubníkov podľa náčrtu, vytvorenie malého detského 

ihriska v tejto časti – materiál je zakúpený, práce sa začnú v auguste – usadenie hojdačiek 

a preliezok. 

6. Reklamácia tesnosti fontány – oprava sa prevedie pri návrate Antošovcov z Nemecka (júl). 

7. Zvýšenie výdatnosti prameňov č.1 č.2 podľa návrhu p. L. Mitra. Prejednanie na členskej schôdzi 

DHZO, dohodnutý termín – august 2021. P. Taňkoš poskytne na tieto práce bager. 

8. Prečistenie potoka Lipová – zväčšil sa prietok, rozšírením a prehĺbením – zrealizované v máji 

2021. 

9. Rozmiestnenie a napojenie 3 ks hydrant v dolnej časti obce, protipožiarne opatrenie, materiál je 

komplet zakúpený – realizácia v spolupráci s DHZO – obec výkop, DHZO napojenie. 

10. Autobusové zástavky prečistiť, natrieť farbou, vyhotoviť a nainštalovať tabule a orientačnú mapu 

– zrealizované. 

11. Vyčistenie zberného rigola nad obcou ( od M. Andrejová až po Demčáka), v prípade potreby 

zabezpečiť bager – prevedenie brigádnickou formou občanov (september). 

12. Potvrdili nám dotáciu vo výške 6 000 EUR na rozšírenie detského ihriska. Časť objednávky došla 

v priebehu tohto týždňa a našou snahou bude, čím skôr to kvôli deťom aj staršej mládeži (fitnes 

technika) zrealizovať. 

Je toho veľa čo sa do dnešného dňa urobilo: 

- Úprava terénu amfiteátra 

- Zakúpenie a usadenie lavičiek – 4 ks na ihrisku pri autobusovej zástavke 

- K Domu smútku sa zakúpili 3 ks lavičiek, aby si starší občania mohli sadnúť na pohreboch 

- Pravidelná údržba obce, poriadok 

 

K tomu, aby sa to mohlo realizovať prispeli aktivisti z úradu práce a naši zamestnanci, bez ktorých 

by obec nebola v takom stave v akom ju teraz vidíme a poznáme. Pokiaľ niekto potrebuje niečo objasniť 

a vysvetliť, rád to urobím. 

 

BOD č. 10 DISKUSIA 

 

Diskusný prípsevok od p. Bartuša, predseda združenia VLK:  

1. Informujem Vás podrobnejšie o práci a aktivitách v našej organizácií a navrhujem do budúcnosti 

vzájomnú spoluprácu v oblasti ochrany prírody a životného prostredia.   

2. Je potrebné určiť hranicu III. ochranného pásma – spojiť sa so správcom lesov p. Dzobom, či by 

nepomohol s vytýčením hraníc.  

 

Diskusný príspevok od p. Gajdošovej: 

1. Je potrebné dokúpiť a doplniť činkáreň pre staršiu mládež. 

Vyjadrenie starostu obce: realizácia sa plánuje na začiatok roka 2022 ( apríl – máj) v sume cca 300 – 

500 EUR.  



 

Za nákup športového vybavenia činkárne v sume do 500 EUR hlasovali poslanci takto: 

 

HLASOVANIE POČET POSLANCOV OZ 

Za 5 

Proti 0 

zdržali sa 0 

 

Nákup športového vybavenia činkárne v sume do 500 EUR bol schválený.  

 

Diskusný príspevok od p. D. Koscelníkovej: 

1. Bolo by dobré zakúpiť plátno a premietačku na premietanie filmov a rozprávok pre deti na 

amfiteátri.  

Vyjadrenie starostu obce:  Tento návrh Vám dávam na odsúhlasenie a určenie sumy na zakúpenie 

tohoto vybavenia.  

 

HLASOVANIE POČET POSLANCOV OZ 

Za 5 

Proti 0 

zdržali sa 0 

 

Poslanci hlasovali a odsúhlasili sumu na zariadenie vo výške do 1000 EUR. 

 

Diskusný príspevok starostu obce:  

1. Dávam na zváženie OZ odpredaj obecného pozemku, parcela č. 86 vo výmere 1900 m2 za bývalou 

materskou školou p. Dušákovi, ktorý ma oslovil s touto požiadavkou. Na tomto pozemku plánuje 

výstavbu rodinného domu. Do najbližšieho zastupiteľstva Vás prosím o vyjadrenie sa k tomuto 

bodu.  

 

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: 

 

 

HLASOVANIE POČET POSLANCOV OZ 

Za 5 

Proti 0 

zdržali sa 0 

 

 

 

 

 

 

 



BOD č. 12 ZÁVER 

 

Nakoľko program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný starosta obce vyhlásil 

zasadnutie za ukončené. 

 

 

 

 

 

 

                          

Overovatelia zápisnice: 

 

Michal Kocka............................................... 

 

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

 

 

Zapisovateľka: 

 

Diana Koscelniková....................................... 

 

                                                                    

 

 

   

   

V Jabloni dňa 09. 07. 2021                                                   

                                                                                                Vladimír Koscelnik, starosta obce              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE č.    2/2021 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jabloni 

konaného dňa 09. 07. 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Jabloni: 

 

A/berie na vedomie 

1. Správu o výsledku následnej finančnej kontroly dodávateľských (došlých) faktúr  za IV. Q 2020 

zo dňa 16. 06. 2021 

2. Krátka informácia o pláne činnosti na rok 2021.  

3. Diskusné  príspevky v takomto znení: 

Diskusný prípsevok od p. Bartuša, predseda združenia VLK:  

1. Informujem Vás podrobnejšie o práci a aktivitách v našej organizácií a navrhujem do budúcnosti 

vzájomnú spoluprácu v oblasti ochrany prírody a životného prostredia.   

2. Je potrebné určiť hranicu III. ochranného pásma – spojiť sa so správcom lesov p. Dzobom, či by 

nepomohlo s vytýčením hraníc.  

 

Diskusný príspevok od p. Gajdošovej: 

1. Je potrebné dokúpiť a doplniť činkáreň pre staršiu mládež 

 

Diskusný príspevok od p. D. Koscelníkovej: 

1. Bolo by dobré zakúpiť plátno a premietačku na premietanie filmov a rozprávok pre deti na 

amfiteátri.  

 

Diskusný príspevok starostu obce:  

1. Dávam na zváženie OZ odpredaj obecného pozemku, parcela č. 86 vo výmere 1900 m2 za bývalou 

materskou školou p. Dušákovi, ktorý ma oslovil s touto požiadavkou. Na tomto pozemku plánuje 

výstavbu rodinného domu. Do najbližšieho zastupiteľstva Vás prosím o vyjadrenie sa k tomuto 

bodu.  

 

B/ schvaľuje 

1. Program obecného zastupiteľstva 

2. Zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Návrhovú komisiu 

4. Návrh Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021 zo dňa 20. 05. 2021 

5. Plán činnosti na  III. Q 2021 

6. Zakúpenie športového vybavenia do činkárne do výšky 500 EUR 

7. Zakúpenie premietačky a premietacieho plátna do výšky 1000 EUR 



C/ poveruje  

1. Hlavnú kontrolórku obce výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti 

 

 

 

 

 

 

 

JABLOŇ/ 09. 07. 2021                                                Vladimír Koscelnik, starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


