
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. 3/2021 

zo zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa  15. 10. 2021 

 

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie návrhovej komisie 

4. Schválenie programu OZ 

5. Kontrola plnenia uznesení 

6. Kontrola plnenia plánu činnosti na III. Q 2021 

7. Schválenie odpredaja pozemkov podľa priložených geometrických plánov pre občanov: 

A) P. Dušák – Jabloň 40 – stavebný pozemok  

B) A. Danková – Jabloň 11 – prístupová cesta k pozemku 

C) J. Vasilega – Jabloň 10 – prístupová cesta k pozemku 

D) M. Lukáč – Jabloň 125 – prístupová cesta k pozemku 

E) Ing. Zuzana Židziková Bačovnčinová – Humenné – prístupová cesta k pozemku 

F) M. Taptičová – Jabloň 7 – prístupová cesta k pozemku 

G) M. Dušák – Jabloň 6– prístupová cesta k pozemku 

8. Schválenie JUDr. A. Wagnera ako právneho zástupcu obce Jabloň pri legalizovaní 

pozemku pod obecným vodojemom Jabloň. 

9. Informácia a stručný prehľad prevedených prác a činností za III. Q 2021 

10. Plán činností na IV. Q 2021 

11. Schválenie zakúpenia darčekov pre detí na Mikuláša  a kolekcií a kalendárov na Vianoce 

12. Rozpočtového opatrenia č. 1/2021 

13. Diskusia 

14. Návrh na uznesenie 

15. 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 80 % účasť, sme 

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

zúčastnil: Peter Sitarčík. 

 

 

BOD č. 2   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

 Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Dianu Koscelníkovú a  overovateľov zápisnice: 
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1. Michal Kocka 

2. Štefan Dzurov 

 

 

BOD č. 3  Schválenie návrhovej komisie 

 

Do návrhovej komisie bol schválený p. Milan Kocka– predseda návrhovej komisie a  p. Štefan 

Durov a p. Milan Dzurov- 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 POČET POSLANCOV OZ 

Za 4 

Proti 0 

zdržali sa 0 

 

 

BOD č. 5 Kontrola plnenia uznesení 

 

1. V zápisnici č. 2/2021 zo dňa 09. 07. 2021 v bode č. 10, diskusný príspevok č.1 a č. 2  p.  Bartuš, 

predseda združenia VLK – informoval podrobnejšie o práci a aktivitách v ich organizácií                  

a navrhol do budúcnosti vzájomnú spoluprácu v oblasti ochrany prírody a životného prostredia. 

Podotkol, že je potrebné určiť hranicu III. ochranného pásma – spojiť sa so správcom lesov             

p. Dzobom, či by nepomohol s vytýčením hraníc.  

 

 Vyjadrenie starostu k tomuto bodu:  

S navrhnutou spoluprácou súhlasíme, pokiaľ bude konštruktívna, a prvým krokom by malo byť 

prizvanie p. Bartoša k určeniu hraníc III. ochranného pásma. K tomu, aby sa to mohlo realizovať sme 

potrebovali nový geometrický plán vodojemu a pozemku, aby pozemok a vodojem bol zahrnutý                    

v III. ochrannom pásme. Výstavba vodojemu sa realizovala nie na obecnom pozemku na to určenom, ale 

o 30-40 m nižšie, mimo III. ochranného pásma. Minulý rok sa začalo s legalizáciou stavby vodojem 

Jabloň. V polovičke roku 2021 došlo k zmene správcov štátnych lesov -  v našom regióne sa ním stal 

Ing. Orenič, s ktorým je dojednaná výpomoc (vlastnia techniku) na určenie hraníc III. ochranného pásma 

a malo by sa uskutočniť po 20. októbri 2021. 

2. V zápisnici č. 2/2021 zo dňa 09. 07. 2021 v bode č. 10, diskusný príspevok č. 1 od p. Marianny 

Gajdošovej, že je potrebné dokúpiť a doplniť činkáreň pre staršiu mládež. 

 

Vyjadrenie starostu k tomuto bodu:  

 

Z dotácie od Nadácie SPP sa zrealizovali v exteriéri (detské ihrisko) v roku 2021 pre staršiu 

mládež 2 technické zariadenia v hodnote 2 500,00 EUR a na rok 2022 sa odsúhlasilo 300 – 500 EUR                    



na vybavenie činkárne. So zástupcom mládeže to bolo prejednané s tým, že sa určí priorita nákupu            

po odsúhlasení obcou v roku 2022 (apríl-máj). 

 

3. V zápisnici č. 2/2021 zo dňa 09. 07. 2021 v bode č. 10, diskusný príspevok č.1 od p. starostu 

obce, kde dal na zváženie OZ odpredaj obecného pozemku, parcela č. 86 vo výmere 1900 m2        

za bývalou materskou školou p. Dušákovi, ktorý ho oslovil s touto požiadavkou. Na tomto 

pozemku plánuje výstavbu rodinného domu. Do najbližšieho zastupiteľstva Vás prosím                      

o vyjadrenie sa k tomuto bodu.  

Vyjadrenie starostu k tomuto bodu:  

 

Tento diskusný príspevok sa bude prejednávať a schvaľovať pod bodom č. 7 v zápisnici č. 3/2021. 

Sú  pripravené žiadosti, geometrické plány.  

 

BOD č. 6  Kontrola plnenia plánu činnosti na III. Q 2021 

 

 Úlohy zadané  pre každý mesiac v Pláne činnosti na III. Q 2021 sa plnia priebežne. 

  

BOD č. 7 Schválenie odpredaja pozemkov podľa priložených geometrických plánov pre občanov: 

A) P. Dušák – Jabloň 40 – stavebný pozemok  

B) A. Danková – Jabloň 11 – prístupová cesta k pozemku 

C) J. Vasilega – Koškovce 112 – prístupová cesta k pozemku 

D) M. Lukáč – Jabloň 125 – prístupová cesta k pozemku 

E) Ing. Zuzana Bačovčinová– Humenné – prístupová cesta k pozemku 

F) M. Taptičová – Jabloň 7 – prístupová cesta k pozemku 

G) M. Dušák – Jabloň 6 – prístupová cesta k pozemku 

 

A) Dňa 26.07. 2021 bola doručená žiadosť od Pavla Dušáka, trvale bytom Jabloň 40, 067 13 Rokytov 

pri Humennom zaevidovaná pod č. OCUJ- 1-367/21 na odkúpenie pozemku  o výmere 1897 m2, 

druh pozemku: záhrada, parcela registra ,,C“ č. 86/2 . Pozemok má slúžiť na výstavbu rodinného 

domu. 

Starosta obce dáva na zváženie obecného zastupiteľstva odpredaj tohto pozemku a taktiež určenie 

ceny za pozemok na výstavbu rodinného domu. 

Za schválenie  odpredaja pozemku pre p. Pavla Dušáka, trvale bytom Jabloň č. 40  na 

výstavbu rodinného domu  hlasovali poslanci OZ takto: 

HLASOVANIE POČET POSLANCOV OZ 

Za 4 

Proti 0 

zdržali sa 0 

 

Odpredaj pozemku na výstavbu rodinného domu bol schválený. 

Ďalej poslanci OZ navrhli jednohlasne sumu za pozemok na výstavbu rodinného domu, a to  za 

1 m2  - 4,00 EUR. 



Za schválenie ceny pozemku na výstavbu rodinného  v sume 4,00 EUR za 1 m2 hlasovali 

poslanci takto: 

HLASOVANIE POČET POSLANCOV OZ 

Za 4 

Proti 0 

zdržali sa 0 

 Cena za 1 m2 bola schválená. 

B) Dňa 12. 10. 2021 bola doručená žiadosť od p. Anny Dankovej, trvale bytom Jabloň č.11, 067 13 

Rokytov pri Humennom zaevidovaná pod č. OCUJ-1-389/21 na odkúpenie pozemku  o výmere 

86 m2, druh pozemku: trvalý trávnatý porast parcela registra ,,C“ č. 422/22 . Pozemok má slúžiť  

ako prístupová cesta k domu. 

Za schválenie  odpredaja pozemku, ktorý má slúžiť ako prístupová cesta k domu pre p. Annu 

Dankovú, trvale bytom Jabloň č. 11 hlasovali poslanci OZ takto: 

HLASOVANIE POČET POSLANCOV OZ 

Za 4 

Proti 0 

zdržali sa 0 

Odpredaj pozemku, ktorý má slúžiť ako prístupová cesta k domu bol schválený. 

 

Obecné zastupiteľstvo ponechalo sumu za odpredaj pozemku v sume 2,00 EUR za 1 m2. 

 

 Za schválenie ceny pozemku, ktorý má slúžiť ako prístupová cesta k domu v sume               

2,00 EUR/1m2 hlasovali poslanci takto: 

HLASOVANIE POČET POSLANCOV OZ 

Za 4 

proti 0 

zdržali sa 0 

Cena za 1 m2 bola schválená. 

 

C) Dňa 12. 10. 2021 bola doručená žiadosť od p. Jakuba Vasilegu, trvale bytom Koškovce č. 112, 

067 12  Koškovce zaevidovaná pod č. OCUJ- 1- 390/21 na odkúpenie pozemku  o výmere            

153 m2, druh pozemku: trvalý trávnatý porast, parcela registra ,,C“ č. 422/27 . Pozemok má slúžiť  

ako prístupová cesta k domu. 

 

Za schválenie  odpredaja pozemku, ktorý má slúžiť ako prístupová cesta k domu pre              

p. Jakuba Vasilegu, trvale bytom Koškovce č. 112 hlasovali poslanci OZ takto: 

HLASOVANIE POČET POSLANCOV OZ 

Za 4 

proti 0 

zdržali sa 0 

Odpredaj pozemku, ktorý má slúžiť ako prístupová cesta k domu bol schválený. 

Obecné zastupiteľstvo ponechalo sumu za odpredaj pozemku v sume 2,00 EUR za 1 m2. 

 



Za schválenie ceny pozemku, ktorý má slúžiť ako prístupová cesta k domu v sume               

2,00 EUR/1m2 hlasovali poslanci takto 

 

HLASOVANIE POČET POSLANCOV OZ 

Za 4 

proti 0 

zdržali sa 0 

Cena za 1 m2 bola schválená. 

 

D) Dňa 12. 10. 2021 bola doručená žiadosť od p. Milana Lukáča, trvale bytom Jabloň č.125, 067 13 

Rokytov pri Humennom zaevidovaná pod č. OCUJ-1-387/21 na odkúpenie pozemku  o výmere 

76 m2, druh pozemku: trvalý trávnatý porast, parcela registra ,,C“ č. 422/28 . Pozemok má slúžiť  

ako prístupová cesta k domu. 

Za schválenie  odpredaja pozemku, ktorý má slúžiť ako prístupová cesta k domu pre p. Milana 

Lukáča, trvale bytom Jabloň č. 125 hlasovali poslanci OZ takto: 

 

HLASOVANIE POČET POSLANCOV OZ 

Za 4 

proti 0 

zdržali sa 0 

Odpredaj pozemku, ktorý má slúžiť ako prístupová cesta k domu bol schválený. 

Obecné zastupiteľstvo ponechalo sumu za odpredaj pozemku v sume 2,00 EUR za 1 m2. 

 

Za schválenie ceny pozemku, ktorý má slúžiť ako prístupová cesta k domu v sume               

2,00 EUR/1m2 hlasovali poslanci takto 

 

HLASOVANIE POČET POSLANCOV OZ 

Za 4 

proti 0 

zdržali sa 0 

Cena za 1 m2 bola schválená. 

 

E) Dňa 12. 10. 2021 bola doručená žiadosť od p. Ing. Zuzany Bačovčinovej Židzikovej , trvale 

bytom Laborecká 1895/54, 066 01 Humenné zaevidovaná pod č. OCUJ-1-391/21 na odkúpenie 

pozemku  o výmere 43 m2, druh pozemku: trvalý trávnatý porast, parcela registra ,,C“                         

č. 422/29 . Pozemok má slúžiť  ako prístupová cesta k domu. 

 

Za schválenie  odpredaja pozemku, ktorý má slúžiť ako prístupová cesta k domu pre                      

p. Ing. Zuzanu Židzikovú Bačovčinovú, trvale bytom Laborecká 1895/54, 066 01  Humenné 

hlasovali poslanci OZ takto: 

 



HLASOVANIE POČET POSLANCOV OZ 

Za 4 

Proti 0 

zdržali sa 0 

Odpredaj pozemku, ktorý má slúžiť ako prístupová cesta k domu bol schválený. 

Obecné zastupiteľstvo ponechalo sumu za odpredaj pozemku v sume 2,00 EUR za 1 m2. 

 

Za schválenie ceny pozemku, ktorý má slúžiť ako prístupová cesta k domu v sume               

2,00 EUR/1m2 hlasovali poslanci takto 

HLASOVANIE POČET POSLANCOV OZ 

Za 4 

proti 0 

zdržali sa 0 

Cena za 1 m2 bola schválená. 

 

F) Dňa 13. 10. 2021  bola doručená žiadosť od p. Márie Taptičovej  , trvale bytom Jabloň č. 7,         

067 13 Rokytov pri Humennom zaevidovaná pod č. OCUJ-1-393/21 na odkúpenie pozemku  

o výmere 17 m2, druh pozemku: trvalý trávnatý porast, parcela registra ,,C“ č. 422/30 . Pozemok 

má slúžiť  ako prístupová cesta k domu. 

Za schválenie  odpredaja pozemku, ktorý má slúžiť ako prístupová cesta k domu pre p. Máriu 

Taptičovú, trvale bytom Jabloň č. 7 hlasovali poslanci OZ takto: 

HLASOVANIE POČET POSLANCOV OZ 

Za 4 

proti 0 

zdržali sa 0 

Odpredaj pozemku, ktorý má slúžiť ako prístupová cesta k domu bol schválený. 

Obecné zastupiteľstvo ponechalo sumu za odpredaj pozemku v sume 2,00 EUR za 1 m2. 

 

Za schválenie ceny pozemku, ktorý má slúžiť ako prístupová cesta k domu v sume               

2,00 EUR/1m2 hlasovali poslanci takto 

 

HLASOVANIE POČET POSLANCOV OZ 

Za 4 

proti 0 

zdržali sa 0 

Cena za 1 m2 bola schválená. 

G) Dňa 12. 10. 2021 bola doručená žiadosť od p. Miroslava Dušáka  , trvale bytom Jabloň č. 6,            

067 13 Rokytov pri Humennom zaevidovaná pod č. OCUJ-1-388/21 na odkúpenie pozemku  

o výmere 62 m2, druh pozemku: trvalý trávnatý porast parcela registra ,,C“ č. 422/31 . Pozemok 

má slúžiť  ako prístupová cesta k domu. 

 



Za schválenie  odpredaja pozemku, ktorý má slúžiť ako prístupová cesta k domu pre                       

p. Miroslava Dušáka, trvale bytom Jabloň č. 6  hlasovali poslanci OZ takto: 

 

HLASOVANIE POČET POSLANCOV OZ 

Za 4 

proti 0 

zdržali sa 0 

Odpredaj pozemku, ktorý má slúžiť ako prístupová cesta k domu bol schválený. 

Obecné zastupiteľstvo ponechalo sumu za odpredaj pozemku v sume 2,00 EUR za 1 m2. 

 

Za schválenie ceny pozemku, ktorý má slúžiť ako prístupová cesta k domu v sume               

2,00 EUR/1m2 hlasovali poslanci takto 

 

HLASOVANIE POČET POSLANCOV OZ 

Za 4 

proti 0 

zdržali sa 0 

Cena za 1 m2 bola schválená. 

 

 

BOD č. 8 Schválenie JUDr. A. Wagnera ako právneho zástupcu obce Jabloň pri legalizovaní 

pozemku pod obecným vodojemom Jabloň 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ, že výstavba vodojemu sa realizovala nie na obecnom 

pozemku na to určenom, ale o 30-40 m nižšie, mimo III. ochranného pásma, preto je potrebná právna 

pomoc v tejto veci, aby sa pozemok legalizoval. Keďže obec má právnika JUDr. A. Wagnera dávam        

na zváženie OZ, aby nás v tejto veci zastupoval. Je potrebné taktiež urobiť geometrický plán, teda osloviť 

firmu GEODEO, zastúpenú    p. Ing. Horňákom.  

 

Za schválenie  JUDr. Antona Wagnera ako právneho zástupcu pre obec Jabloň pri 

legalizovaní pozemku pod obecný vodojemom Jabloň hlasovali poslanci OZ takto: 
 

HLASOVANIE POČET POSLANCOV OZ 

Za 4 

Proti 0 

zdržali sa 0 

 

          Právny zástupca obce Jabloň - JUDr. A. Wagner bol schválený konať vo veci legalizácie pozemku 

pod obecným vodojemom.  

 

BOD č. 9 Informácia a stručný prehľad prevedených prác a činností za III. Q 2021 

 

- Previedla sa obnova autobusových zastávok (prečistenie a pretretie) a nainštalovali sa na čelo 

zastávok tabule s názvom obce, vrátane zakúpenia a nainštalovania orientačnej mapy regiónu. 



- Previedla sa úprava a zrovnanie terénu hlinou v okolí a pri vstupe na amfiteáter – pretretie 

lavičiek. 

- Ukončilo sa položenie asfaltu na obecné komunikácie podľa plánu činnosti a dali sa                           

do pôvodného stavu vstupy k súkromným domom, ktoré boli poškodené zavádzaním obecnej 

kanalizácie. 

- Zakúpilo a usadilo sa 7 ks lavičiek: 

 3k ks pri detskom ihrisku 

 3 ks k Domu smútku 

 1 ks v parčíku pri moste (autobus. zastávka) 

- Nainštalovanie jednotlivých zostáv pre malé deti, aj pre staršiu mládež, ako súčasť užívaného 

detského ihriska vo vznikajúcom oddychovom športovo-kultúrnom areály pre deti a občanov       

(z dotácie nadácie SPP – 6 000 Eur) 

- Prevedenie terénnych úprav (prístupové cesty, fontána, parčík) a skrášľovanie centra obce – 

svojpomocne 

- Začalo sa s odvozom triedeného odpadu zo zberného dvora: 

 Papier – 1 x odvoz (Fúra) ávia 

 Sklo – 1 x veľkoplošný kontajner (Fúra) 

 Pet fľaše + zmiešané plasty – 1 x veľkoplošný kontajner (Fúra)  

- Zakúpil sa materiál na realizovanie zadného oplotenia cintorína. Stĺpiky sa utorok 12.10.2021 

majú zabetónovať a do 20. 10. 2021 ukončiť oplotenie. 

- 1.etapa – prečistenie zberného kanála povrchovej vody, prevedenie výrezu náletových drevín       

od centra mládeže po zberný kanál nad obcou. Táto časť je z hľadiska bezpečnosti najdôležitejšia. 

Dňa 13.10.2021 bol dohodnutý termín s firmou, ktorá prevádza tieto práce. Kosenie, hrabanie, 

poriadok, terénne úpravy obecných priestranstiev, cintorína, Domu smútku a udržiavanie čistoty 

na autobusových zastávkach sa pravidelne dodržiavajú každý mesiac.  

- V druhej polovici októbra je dohodnuté s novým správcom lesov zameranie III. ochranného 

pásma. Čakalo sa za novým geometrickým plánom pozemku pod vodojemom, aby nový 

pozemok, na ktorom stojí vodojem bol zahrnutý do III. ochranného pásma. Malo by sa to 

uskutočniť za účasti združenia „VLK“. P. Orenič na požiadanie obce dal doviezť 4 autá 

makadamu na postupné vyrovnávanie prístupovej cesty k vodojemu.  

- Poďakoval som sa Ing. Lattovi – pracovníkovi povodia Laborca, že vybavil zregulovanie 

Výravky v kritickom mieste, kde bol použitý lomový kameň. Stalo to veľa peňazí, ale verím 

a dúfam, že po tejto úprave kritický breh vydrží.  

 

BOD č. 10 Plán činností na IV. Q 2021 

 

 Starosta obce spoločne s obecným zastupiteľstvom zostavili tento plán činností na IV. Q 2021: 

 

OKTÓBER 2021 

1. Poriadok a pravidelné udržiavanie verejných priestorov (kosenie, hrabanie, autobusové zástavky, 

altánok, atď...) 

2. Príprava „OZ“ – zasadnutie 15. 10. 2021 

3. Pokračovať na realizácií prístupových ciest k domom č. 71 a č. 73 

4. Ukončiť ohradenie zadnej časti cintorína ku dňu Všetkých svätých. 



5. Pokračovať na likvidácií komunálneho odpadu na zbernom mieste a občanov pripravovať na 

percentuálne zvyšovanie triedeného komunálneho odpadu, sledovať a dodržiavať zberné termíny 

podľa obdržaného diagramu. 

6. V prípade nesplnenia bodu „zvýšenie výdatnosti prameňov“ (zlé počasie 2x sa prekladal termín 

a práce sú závislé na bagrovaní, na technike), tento bod sa bude realizovať, keď nám dovolí 

počasie – práce môžu prebehnúť sobotu – L. Mitro 

7. Príprava cintorína na „sviatok Všetkých svätých“ 

8. Začať s prečistením zberného kanála náletovými drevinami (krovie), hlavne úsek od budovy 

bývalej škôlky po zberný kanál nad záhradami občanov. 

9. Úprava cesty makadamom na cintorín po vstupnú bránu. Makadámom upraviť nábeh na mostík 

k Domu smútku. 

 

NOVEMBER 2021 

1. Udržiavanie a príprava verejných priestorov na zimné obdobie. 

2. Príprava rozpočtu na rok 2022. 

3. Obhliadka a kontrola kanalizačných šácht. Odstrániť prípadné nedostatky. 

4. V dolnej časti obce podľa náčrtu napojiť protipožiarne hydranty. 

5. Zrealizovať a previesť opravu vodovodného rozvodu pri ČOV podľa inštrukcií p. L. Mitra (ináč 

môže dôjsť v krátkej budúcnosti k poruche, materiál je zakúpený). 

6. Spustenie vody z vodovodného systému „cintorín“ – zateplenie šachty pri Dome smútku. 

7. Objednať kolekcie a kalendáre pre občanov na Vianoce 2021 

 

DECEMBER 2021 

1. Dopracovať rozpočet na rok 2022 

2. Pravidelne zabezpečovať zjazdnosť obecných komunikácií. 

3. Pripraviť Mikuláša pre naše deti (zabezpečiť balíčky pre všetky deti do 15 rokov). 

4. Pripraviť posledné „OZ“ v roku 2021 so schválením rozpočtu na rok 2022. 

5. Odovzdanie vianočných kolekcií a kalendárov občanom, poslancom „OZ“ a pracovníkov „OÚ“. 

6. Podľa vývoja pandémie uvažovať s usporiadaním 4. ročníka Jablonského plesu. 

7. Záverečné stretnutie poslancov „OZ“ a pracovníkov OÚ – bilancovanie roku 2021.  

8. Schváliť príspevok na rozlúčku so starým rokom 2021. 

9. Zabezpečiť vianočný stromček a jeho výzdobu pred obecným úradom. 

 

BOD č. 11 Schválenie zakúpenia darčekov pre detí na Mikuláša  a kolekcií a kalendárov na 

Vianoce 

 

 Starosta obce dal na zváženie OZ zakúpenie darčekov pre detí od 1 do 15 rokov na sviatok 

MIKULÁŠA a kolekcií a kalendárov pre domácnosti v obci Jabloň, ako darček od obce. Máme 89 

domácnosti. Je potrebné taktiež schváliť sumu, ktorá sa vyčlení na zakúpenie darčeka pre deti                      

na Mikuláša a taktiež na zakúpenie kolekcií a kalendárov. 

Poslanci OZ hlasovali za zakúpenie darčekov pre detí od 1- 15 rokov na Mikuláša takto: 

 

HLASOVANIE POČET POSLANCOV OZ 

Za 4 

Proti 0 

zdržali sa 0 



 Zakúpenie darčekov pre detí od 1- 15 rokov na sviatok Mikuláša bolo schválené. 

 

Poslanci OZ navrhli sumu na zakúpenie  darčekov na sviatok Mikuláša v sume 100,00EUR. 

 

Poslanci OZ hlasovali za schválenie sumy 100,00 EUR na zakúpenie darčekov na sviatok 

Mikuláša pre deti od 1- 15 rokov takto: 

 

HLASOVANIE POČET POSLANCOV OZ 

Za 4 

proti 0 

zdržali sa 0 

 Suma 100,00 EUR na zakúpenie darčekov pre deti od 1- 15 rokov na sviatok Mikuláša bola 

schválená. 

 

 

Ďalej poslanci OZ hlasovali za zakúpenie koleckcií a kalendárov pre domácnosti obce 

Jabloň ako darček od obce na Vianoce  takto: 

 

HLASOVANIE POČET POSLANCOV OZ 

Za 4 

Proti 0 

zdržali sa 0 

Zakúpenie kolekcií a kalendárov pre domácnosti obce Jabloň bolo schválené. 

 

Poslanci OZ navrhli sumu na zakúpenie kolekcií a kalendárov v sume 800,00EUR. 

 

Poslanci OZ hlasovali za schválenie sumy 800,00 EUR na zakúpenie kolekcií a kalendárov 

pre domácnosti obce Jabloň ako darček od obce na Vianoce takto: 

 

 

HLASOVANIE POČET POSLANCOV OZ 

za 4 

proti 0 

zdržali sa 0 

Suma 800,00 EUR na zakúpenie kolekcií a kalendárov pre domácnosti obce Jabloň ako darček 

od obce na Vianoce bola schválená. 

 

BOD č. 12 Rozpočtového opatrenia č. 1/2021 

 

Starosta obce- Navrhujem úpravu rozpočtu v príjmových a výdavkových položkách. Rozpočtové 

opatrenie 1/2021 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 

Rozpočtové opatrenie č. 1/2021 bolo schválené. 



BOD č. 13 Diskusia 

 

Diskusný príspevok od p. Vladimíra Koscelníka, starostu obce 

 

1. Je potrebné realizovať pre občanov chodník zo stredu obce po cestu do „Jablonovej“                       

a na Markovú. Bude slúžiť ako skratka na krížovú cestu, na prechádzky do prírody, pre hubárov. 

Navrhujem, aby sa na nedeľu 17.10.2021 zorganizovalo stretnutie poslancov a občanov, ktorých 

sa to týka (parcely), prešla sa celá trasa a predbežne sa odsúhlasili opatrenia na začiatok realizácie 

tohto projektu. Prvý krok by sa mal realizovať v sobotu 30.10.2021 – prečistenie terénu                    

od náletových drobných kríčkov a suchých drevín. Postupne (pravdepodobne v jari) bagrom 

zrovnať terén, urobiť dohodu s užívateľmi poľnohospodárskej pôdy (okrajom pozemku sa bude 

realizovať chodník). Na záver to spevníme makadamom. Za udržiavanie chodníka bude 

zodpovedať obec s cirkevnou radou v Jabloni. 

 

Vyjadrenie poslancov OZ: Súhlasíme s realizáciou chodníka a taktiež so stretnutím dňa 17. 10. 

2021. 

2. Previedla sa obhliadka zberného kanála nad obcou a spoločne sa dohodlo prečistenie zberného 

kanála na odvod povrchovej vody bagrom (spodná časť kanála) od Milana Anrejova po Centrum 

mládeže. Ďalšia etapa sa určí začiatkom roka 2022. 

 

3. Rozhlasom pravidelne raz týždenne upozorňovať občanov na triedenie kom. odpadu. Dôrazne      

sa zakazuje vývoz triedeného odpadu na zberný dvor, ktorý je od septembra 2021 zrušený 

a taktiež sa zakazuje vyvážať triedený odpad do veľkoplošných kontajnerov (pet fľaše, plasty, 

papier, sklo, železo, elektro, drevo). 

 

Diskusný príspevok poslanca OZ – Milan Dzurov 

1. Je potrebná fotopasca ku kontajnerom. 

Vyjadrenie starostu obce 

1. Od 1.1.2022 sa stiahnu kontajnery na ČOV pod zámok (mimo kontajnéra na cintoríne) a na OÚ 

sa dohodne občan na vývoze do kontajnéra, jedine v prípade pokiaľ sa nejedná o triedený odpad. 

2. Budeme uvažovať so zakúpením kamery, fotopasce na ČOV. 

 

Diskusný príspevok poslanca OZ – Štefan Dzurov 

1. Je potrebné dať ušit novú podložku pod truhlu – dohodnúť sa s krajčírkou z dediny napr.                  

p. Lehetová (čalúnička).  Zakúpiť zamat (fialový, bordový + strapce). Po dohode s krajčírkou 

určiť približne metre látky a strapcov. 

 

 

 



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: 

 

 

HLASOVANIE POČET POSLANCOV OZ 

Za 4 

Proti 0 

zdržali sa 0 

Uznesenie č. 3/2021 bolo schválené. 

 

 

BOD č. 15 Záver 

 

Nakoľko program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný starosta obce vyhlásil 

zasadnutie za ukončené. 

                          

Overovatelia zápisnice: 

 

...................................................... 

 

........................................................ 

 

Zapisovateľka: 

 

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

 

                                                                    

 

V Jabloni dňa 15. 10. 2021                                                   

                                                                                                      Vladimír Koscelnik, starosta obce
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              UZNESENIE č.    3/2021 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jabloni 

konaného dňa 15. 10. 2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jabloni: 

A/berie na vedomie 

1. Kontrolu činností za III. Q 2021 

2. Informáciu a stručný prehľad prevedených prác a činností za III. Q 2021 

3. Diskusné  príspevky v takomto znení: 

Diskusný príspevok od p. Vladimíra Koscelníka, starostu obce 

 

1. Je potrebné realizovať pre občanov chodník zo stredu obce po cestu do „Jablonovej“                       

a na Markovú. Bude slúžiť ako skratka na krížovú cestu, na prechádzky do prírody, pre hubárov. 

Navrhujem, aby sa na nedeľu 17.10.2021 zorganizovalo stretnutie poslancov a občanov, ktorých 

sa to týka (parcely), prešla sa celá trasa a predbežne sa odsúhlasili opatrenia na začiatok realizácie 

tohto projektu. Prvý krok by sa mal realizovať v sobotu 30.10.2021 – prečistenie terénu                    

od náletových drobných kríčkov a suchých drevín. Postupne (pravdepodobne v jari) bagrom 

zrovnať terén, urobiť dohodu s užívateľmi poľnohospodárskej pôdy (okrajom pozemku sa bude 

realizovať chodník). Na záver to spevníme makadamom. Za udržiavanie chodníka bude 

zodpovedať obec s cirkevnou radou v Jabloni. 

2. Previedla sa obhliadka zberného kanála nad obcou a spoločne sa dohodlo prečistenie zberného 

kanála na povrchovú vodu bagrom (spodná časť kanála) od Milana Anrejova po Centrum 

mládeže. Ďalšia etapa sa určí začiatkom roka 2022. 

 

3. Rozhlasom pravidelne raz týždenne upozorňovať občanov na triedenie kom. odpadu. Dôrazne      

sa zakazuje vývoz triedeného odpadu na zberný dvor, ktorý je od septembra 2021 zrušený 

a taktiež sa zakazuje vyvážať triedený odpad do veľkoplošných kontajnerov (pet fľaše, plasty, 

papier, sklo, železo, elektro, drevo). 

Diskusný príspevok poslanca OZ – Milan Dzurov 

1. Je potrebná fotopasca ku kontajnerom. 

Diskusný príspevok poslanca OZ – Štefan Dzurov 

1. Je potrebné dať ušit novú podložku pod truhlu – dohodnúť sa s krajčírkou z dediny napr.                  

p. Lehetová (čalúnička).  Zakúpiť zamat (fialový, bordový + strapce). Po dohode s krajčírkou 

určiť približne metre látky a strapcov. 

B/ schvaľuje 

1. Program obecného zastupiteľstva 

2. Zapisovateľa a overovateľov zápisnice 



3. Návrhovú komisiu 

4. Odpredaj pozemku v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zák. č 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov o výmere 1897 m2, druh pozemku: záhrada, parcela registra ,,C“                        

č. 86/2 medzi Obcou Jabloň, sídlom Jabloň 75, 067 13 Rokytov pri Humennom, IČO: 00323055, 

zastúpená starostom obce Vladimírom Koscelníkom ako predávajúcim a Pavlom Dušákom, 

trvale bytom Jabloň 40, 067 13 Rokytov  pri Humennom, ako kupujúcim za dohodnutú cenu      

4,00 EUR za m2 . Pozemok má slúžiť na výstavbu rodinného domu. 

5. Odpredaj pozemku v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zák. č 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov o výmere 86 m2, druh pozemku: trvalý trávnatý porast, parcela registra ,,C“ 

č. 422/22 medzi Obcou Jabloň, sídlom Jabloň 75, 067 13 Rokytov pri Humennom,                        

IČO: 00323055, zastúpená starostom obce Vladimírom Koscelníkom ako predávajúcim a Annou 

Dankovou, trvale bytom Jabloň 11, 067 13 Rokytov  pri Humennom, ako kupujúcim za 

dohodnutú cenu  2,00 EUR za m2.  Pozemok má slúžiť ako prístupová cesta  k pozemku. 

 

6. Odpredaj pozemku v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zák. č 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov o výmere 153 m2, druh pozemku: trvalý trávnatý porast,  parcela registra 

,,C“ č. 422/27  medzi Obcou Jabloň, sídlom Jabloň 75, 067 13 Rokytov pri Humennom,              

IČO: 00323055, zastúpená starostom obce Vladimírom Koscelníkom ako predávajúcim 

a Jakubom Vasilegom, trvale bytom Koškovce 112, 067 12  Koškovce, ako kupujúcim za 

dohodnutú cenu  2,00 EUR za m2.  Pozemok má slúžiť ako prístupová cesta  k pozemku. 

 

 

7. Odpredaj pozemku v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zák. č 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov o výmere 76 m2, druh pozemku: trvalý trávnatý porast, parcela registra ,,C“ 

č. 422/28 medzi Obcou Jabloň, sídlom Jabloň 75, 067 13 Rokytov pri Humennom, IČO: 

00323055, zastúpená starostom obce Vladimírom Koscelníkom ako predávajúcim a Milanom 

Lukáčom, trvale bytom Jabloň 125, 067 13 Rokytov  pri Humennom, ako kupujúcim za 

dohodnutú cenu 2,00 EUR za m2.  Pozemok má slúžiť ako prístupová cesta  k pozemku. 

 

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 43 m2, druh pozemku: trvalý trávnatý porast, parcela registra ,,C“ 

č. 422/29 medzi Obcou Jabloň, sídlom Jabloň 75, 067 13 Rokytov pri Humennom,  IČO: 

00323055, zastúpená starostom obce Vladimírom Koscelníkom ako predávajúcim a Ing. Zuzanou 

Bačovčinovou Židzikovou, trvale bytom Laborecká 1895/54, 066 01  Humenné ako kupujúcim 

za dohodnutú cenu  2,00 EUR za m2.  Pozemok má slúžiť ako prístupová cesta  k pozemku. 

 

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 17 m2, druh pozemku: trvalý trávnatý porast, parcela registra ,,C“ 

č. 422/30. medzi Obcou Jabloň, sídlom Jabloň 75, 067 13 Rokytov pri Humennom, IČO: 

00323055, zastúpená starostom obce Vladimírom Koscelníkom ako predávajúcim a Máriou 

Taptičovou, trvale bytom Jabloň 7, 067 13 Rokytov  pri Humennom, ako kupujúcim za dohodnutú 

cenu 2,00 EUR za m2.  Pozemok má slúžiť ako prístupová cesta  k pozemku. 

 



10. Odpredaj pozemku v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zák. č 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov o výmere 62 m2, druh pozemku: trvalý trávnatý porast, parcela registra ,,C“ 

č. 422/31 medzi Obcou Jabloň, sídlom Jabloň 75, 067 13 Rokytov pri Humennom, IČO: 

00323055, zastúpená starostom obce Vladimírom Koscelníkom ako predávajúcim a Miroslavom 

Dušákom, trvale bytom Jabloň 6, 067 13 Rokytov  pri Humennom, ako kupujúcim za dohodnutú 

cenu 2,00 EUR za m2.  Pozemok má slúžiť ako prístupová cesta  k pozemku. 

 

11. JUDr. Antona Wagnera, ako právneho zástupcu obce Jabloň pri legalizovaní pozemku pod 

obecným vodojemom Jabloň. 

 

12. Plán činností na IV. Q 2021 

13. 100,00 EUR na zakúpenie darčeka pre deti, pri príležitosti sviatku Mikuláša, 

14. 800,00 EUR na zakúpenie kolekcie a kalendárov  na Vianoce pre občanov obce Jabloň. 

15. Rozpočtové opatrenie 1/2021 

 

 

 

 

 

JABLOŇ/15. 10. 2021                        Vladimír Koscelnik, starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


