
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. 4/2021 

zo zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa  10. 12. 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 hlavnej kontrolórky obce Jabloň na I. polrok 2022 

7. Správa z kontroly stavu záväzkov a pohľadávok Obce Jabloň k 30. 06. 2021 a celkového 

dlhu obce v zmysle § 17 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy 

8. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly nakladania s finančnou hotovosťou, 

príjmov a výdavkov a vedenia pokladne Obecného úradu Jabloň 

9. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu rozpočtu obce Jabloň na rok 2022 a k 

viacročnému rozpočtu na roky 2023, 2024  

10. Návrh plánu rozpočtu 2022 s výhľadom r. 2023, 2024 

11. Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 

12. Plán činnosti na I. Q 2022 

13. Žiadosť o odkúpenie  obecného pozemku – Anna Danková, Jabloň 11 

14. Žiadosť o odkúpenie parcely CKN č. 86/2  a zriadenie vecného bremena v prospech parcely 

č. 86/2 – Pavol Dušák a Lenka Dušáková a , Jabloň 40 

15. Diskusia 

16. Návrh na uznesenie 

17. Záver 

 

BOD č. 1   Otvorenie zasadnutia 

 

Zasadnutie poslancov OZ otvoril v mene starostu - zástupca starostu p. Michal Kocka, na ktorom  

všetkých srdečne privítal. Skonštatoval, že  z celkového počtu 5 poslancov sú prítomní 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 p. Mariannu Gajdošovú a  overovateľov zápisnice: 

1. Štefana Dzurova 

2. Michala Kocku 
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BOD č. 3  Schválenie návrhovej komisie 

 

Do návrhovej komisie schválený p. Michal Kocka– predseda návrhovej komisie a  p. Milan 

Dzurov a p. Marianna Gajdošová- 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 

 

Uznesenia sa plnia priebežne. 

 

BOD č. 6 Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Jabloň na I. polrok 2022 

 

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Jabloň na I. polrok 2022, ktorý 

vypracovala kontrolórka obce Ing. Mária Kulanová, dňa 15. 11. 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 I. polrok 2022  hlasovali 

takto: 

 

HLASOVANIE POČET POSLANCOV OZ 

Za 4 

Proti 0 

zdržali sa 0 

 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Jabloň na I. polrok 2022 bol schválený. 

 

BOD č. 7 Správa z kontroly stavu záväzkov a pohľadávok Obce Jabloň k 30. 06. 2021 a celkového 

dlhu obce v zmysle § 17 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

  

 Dátum vykonania kontroly: 20. 10. 2021. Kontrolované obdobie: k 30. 06. 2021.  

 Predmet kontroly: Kontrola stavu záväzkov a pohľadávok Obce Jabloň k 30. 06. 2021                         

a celkového dlhu obce v zmysle § 17 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v zmysle Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a podľa zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 
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 Kontrolné zistenia: 

 - obec postupuje pri účtovaní o pohľadávkach a záväzkoch podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 

a Opatr. MF SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania 

a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočt. Organizácie, prísp. Organizácie, štátne fondy, obce a vyššie 

územné celky, 

- o pohľadávkach a záväzkoch účtuje na príslušných účtoch v zmysle  Rámcovej účtovnej osnovy pre 

RO, PO, ŠF, obce a VÚC, ktorá je prílohou k Opatreniu č. MF/16786/2007-31,  

- obec eviduje dodávateľské a odberateľské faktúry v príslušných knihách vyšlých a došlých faktúr, 

v prípade došlých faktúr sa kontroluje splatnosť z dôvodu včasnej úhrady a v prípade pohľadávok sa 

sledujú neuhradené pohľadávky po splatnosti. 

 Obec neeviduje k 30. 06. 2021 záväzky voči dodávateľom, voči zamestnancom obec k 30. 06. 

2021 eviduje záväzky – mzdy a odvody za mesiac jún 2021, ktoré boli vyplatené v mesiaci júl 2021. 

 Obec Jabloň eviduje k 30. 06. 2021 stav pohľadávok vo výške 0,00 EUR. 

 Obec Jabloň vedie evidenciu pohľadávok v osobitných prehľadoch v členení na daň 

z nehnuteľností, daň za psa, poplatok za komunálny odpad. 

 Z hľadiska zadlženosti vykazuje obec Jabloň tieto záväzky: Bankové úvery – zostatok k 30. 06. 

2021 v objeme – 17 676, 06 EUR 

 Záver: Na základe výsledkov preverenia účtovných ako aj finančných podkladov bolo zistené, 

že ustanovenie § 17, ods. 6 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlách bolo v kontrolovanom období 

dodržané. Celková suma dlhu obce nepresiahla 60% skutočných bežných príjmov predchádz. 

rozpočtového roka a nebolo potrebné prijať opatrenia na zníženie celkovej sumy dlhu.  Obec Jabloň 

neeviduje pohľadávky ani záväzky po lehote splatnosti, túto skutočnosť hodnotím ako kontrolórka 

pozitívne. 

 Správa z kontroly stavu záväzkov a pohľadávok Obce Jabloň k 30. 06. 2021 a celkového dlhu 

obce v zmysle § 17 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je súčasťou 

zápisnice. 

  

BOD č. 8 Správa o výsledku následnej finančnej kontroly nakladania s finančnou hotovosťou, 

príjmov a výdavkov a vedenia pokladne Obecného úradu Jabloň 

 

 Následná finančná kontrola bola vykonaná v súlade s ust. § 18d a ust. § 18e zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a s Plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 

obce Jabloň na II. polrok 2021. 

 Dátum vykonania kontroly: 18. 11. 2021 

 Kontrolované obdobie: 01. 09. 2021 – 30. 09. 2021 

 Cieľ kontroly:  Cieľom bolo zistenie, či postup kontrolovaného subjektu pri vedení a nakladaní 

s pokladničnou hotovosťou, príjmov a výdavkov pokladne vo vybratom období bol v súlade so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi. 

 Kontrola bola zameraná: 

- Kontrola príjmových a výdavkových dokladov 

- Dodržiavanie limitu pokladničnej hotovosti 

- Kontrola vykonania inventúry pokladničnej knihy 

Doklady predložené ku kontrole: 

- výpis z elektronickej pokladničnej knihy za obdobie september 2021 

- príjmové a výdavkové pokladničné doklady za obdobie september 2021 ( od č. 354 do č. 390) 



Záver:  Pri kontrole pokladničných operácií v kontrolovanom subjekte nedošlo k porušeniu zákona č. 

431/2002 Z. z. o účtovníctve a zákona č. 357/2015 Z. z.  o finančnej kontrole a audite a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. Návrh na prijatie opatrení na odstránenie nedostatkov: bez 

nedostatkov.  

Správa o výsledku následnej finančnej kontroly nakladania s finančnou hotovosťou, príjmov a 

výdavkov a vedenia pokladne Obecného úradu Jabloň je súčasťou zápisnice. 

 

BOD č. 9 Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu rozpočtu obce Jabloň na rok 2022 a k 

viacročnému rozpočtu na roky 2023, 2024  

Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu rozpočtu obce Jabloň na rok 2022 a k viacročnému 

rozpočtu na roky 2023 -2024 zo dňa 01. 12. 2020 si mohli poslanci OZ preštudovať aj doma, keďže          

im bol doručený týždeň pred konaním OZ.  Kontrolórka obce po preštudovaní a posúdení návrhu 

rozpočtu konštatovala, že je zostavený v požadovanej štruktúre, vychádza z reálnych prepočtov podľa 

platnej legislatívy a odporúča obecnému zastupiteľstvu predložený materiál Návrh rozpočtu obce Jabloň 

na r. 2022 schváliť, a rozpočty na roky 2023 – 2024 zobrať na vedomie.  

Toto stanovisko je súčasťou zápisnice. 

 

BOD č. 10  Návrh rozpočtu 2022 s výhľadom r. 2023 a 2024 

 

Návrh rozpočtu 2022 s výhľadom do rokov 2023 a 2024 bol zverejnený dňa 24. 11. 2021 na 

obecnej stránke www.obecjablon.sk .Tento návrh si mohli poslanci OZ preštudovať aj doma, keďže im 

bol doručený týždeň pred konaním OZ.  Poslanci s rozpočtom na rok 2022 s výhľadom do rokov 2023 

a 2024 jednohlasne súhlasili, tento rozpočet schválili a je súčasťou zápisnice. 

 

Poslanci o Rozpočte na rok 2022 s výhľadom r. 2023 a 2024 hlasovali takto: 

 

HLASOVANIE POČET POSLANCOV OZ 

Za 4 

Proti 0 

zdržali sa 0 

 

Rozpočet na rok 2022 s výhľadom do rokov 2023, 2024 bol schválený. 

 

BOD č. 11  Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 

 

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

opatrenie č. 2/2021 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. 2/2021 bolo schválené. 
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BOD č. 12 Plán činnosti na I. Q 2022 

 

Starosta obce spoločne s obecným zastupiteľstvom zostavili tento plán činností na I. Q 2022: 

JANUÁR 2022 

 

1. PRAVIDELNE ZABEZPEČOVAŤ ZJAZDNOSŤ OBECNÝCH KOMUNIKÁCIÍ 

2. ODHŔŇAŤ SNEH A UDRŽIAVAŤ OBECNÉ PRIESTORY PRI: OCÚ, CNETRE VOĽNÉHO 

ČASU, DOME NÁDEJE, ČOV, AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY 

3. ZAČAŤ S PRÍPRAVOU NA VÝBER DANÍ A POPLATKOV 

4. OBECNÁ VODA A KANALIZÁCIA – UROBIŤ ODPISY VODOMEROV A PREVIESŤ 

VÝPOČET VODNÉHO A STOČNÉHO PRE OBČANOV A ORGANIZÁCIE 

5. DOPRACOVAŤ PODKLADY NA REALIZÁCIU CHODNÍKA DO JABLONOVEJ A NA 

MARKOVÚ (KRÍŽOVÁ CESTA) 

6. PREVIESŤ PRAVIDELNÚ MESAČNÚ KONTROLU ŠÁCHT OBECNEJ KANALIZÁCIE, 

PRÍPADNÉ NEDOSATKY ODSTRÁNIŤ 

7. PREČISTENIE ČERPADIEL NA ČOV – PREVENCIA 

8. PREVENTÍVNA PREHLIADKA TRAKTORÍKA (KOSAČKA) A VÝMENA 

NÁHRADNÉHO DIELU V JARKOPE, ODVOZ, DOPRAVA, DOVOZ. PRÍPRAVA NA 

SEZÓNU 2022 

 

FERBRUÁR 2022 

 

1. ZAHÁJIŤ VÝBER DANÍ A POPLATKOV 

2. NAĎALEJ ZABEZPEČOVAŤ ZJAZDNOSŤ CIEST A ODHŔŇANIE SNEHU PRI: OÚ, 

DOME NÁDEJE,  CENTRE VOĽNÉHO ČASU, ČOV A AUTOBUSOVÝCH ZÁSTAVKACH 

3. ZAPOČAŤ S PRÍPRAVOU PODKLADOV (NÁČRTY, PREDBEŽNÝ VÝPOČET 

NÁKLADOV, ZABEZPEČENIE MATERIÁLOV PRE PLNENIE PLÁNU ČINNOSTI NA 

ROK 2022. 

PRIORITY: A) CHODNÍK NA MARKOVÚ DO JABLONOVEJ 

     B) CESTA A PARKOVISKO K DOMU NÁDEJE OD NOVÉHO MOSTA 

(OBRUBNÍKY, MAKADÁM, ASFALT) 

     C) ZVÝŠENIE VÝDATNOSTI PRAMEŇOV (PRE POČASIE VIACKRÁT 

ODLOŽENÉ V ROKU 2021) 

 

4. PREVIESŤ VYČISTENIE A ÚDRŽBU VYŽÍNAČIEK NA SEZÓNU 2022 

5. PREVIESŤ ÚDRŽBU STROJOV, NÁSTROJOV A NÁRADIA NA SEZÓNU 2022 

6. PREVIESŤ ÚDRŽBU A PORIADOK V CENTRE MLÁDEŽE (SPADAJÚ DO TOHO 2 

ZADNÉ MIESTNOSTI V ZADNEJ ČASTI BUDOVY) 

7. PREVIESŤ KONTROLU KANALIZÁCIE ŠÁCHT, PRÍPADNÉ ZISTENÉ NEDOSTATKY 

ODSTRÁNIŤ 
 

MAREC 2022 

 

1. ZHODNOTENIE VÝBERU DANÍ A POPLATKOV, V PRÍPADE POTREBY A 

POŽIADAVKY OBČANOV PREHODNOTI´T PREDĹŽENIE TERMÍNU NA ICH 

ZAPLATENIE 

2. PREVEDENIE ÚPRAV A ÚDRŽBA OBECNÝCH PRIESTOROV PO ZIMNÝCH 

MESIACOCH, PRÍPADNÉ NEDOSTATKY ODSTRÁNIŤ 

3. DOJEDNA´T ZMULČOVANIE NÁLETOVÝCH DREVÍN V OKOLÍ ZBERNÉHO KANÁLA 

NAD OBCOU, KTORÝ SA PREČISTIL. PRÍPADNE SI ZMULČOVANÍM KROVÍN 

POMOCŤ PRI ČISTENÍ TERÉNU POD CHODNÍK NA MARKOVÚ 



4. KONTROLA ŠÁCHT OBECNEJ KANALIZÁCIE, ZÁVADY NAHLÁSIŤ A PODĽA 

MOŽNOSTI ODSTRÁNIŤ 

5. POKRAČOVAŤ (AK DOVOLÍ POČASIE) NA REALIZÁCIÍ CHODNÍKA NA MARKOVÚ 

DO JABLONOVEJ 

6. ZAHÁJIŤ PRÁCE NA PRÍPRAVE PODKLADOV CESTY A PARKOVISKA OD MOSTA K 

DOMU NÁDEJE        

 

Za schválenie Plánu činnosti na I. Q 2022 hlasovali poslanci takto: 

 

HLASOVANIE POČET POSLANCOV OZ 

Za 4 

Proti 0 

zdržali sa 0 

 

Plán činnosti na I. Q 2022 bol schválený. 

 

BOD č. 13 Žiadosť o odkúpenie  obecného pozemku – Anna Danková, Jabloň 11 

 

Dňa 24. 11. 2021 bola doručená žiadosť od p. Anny Dankovej, trvale bytom Jabloň č.11, 067 13 

Rokytov pri Humennom zaevidovaná pod č. OCUJ-1-414/21 na odkúpenie pozemku  o výmere 332 m2, 

druh pozemku: záhrada, parcela registra ,,C“ č. 438 . 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. 

 

BOD č. 14 Žiadosť o odkúpenie parcely CKN č. 86/2  a zriadenie vecného bremena v prospech 

parcely č. 86/2 – Pavol Dušák a Lenka Dušáková a , Jabloň 40 

Dňa 24. 11. 2021 bola doručená žiadosť od Pavla Dušáka a Lenky Dušákovej , trvale bytom 

Jabloň 40, 067 13 Rokytov pri Humennom zaevidovaná pod č. OCUJ- 3-413/21 na odkúpenie parcely 

CKN č. 86/2 a zriadenie vecného bremena v prospech parcely č. 86/2.  Pani Lenka Dušáková, trvale 

bytom Jabloň  č. 40 žiada o odkúpenie parcely CKN č. 86/2 o výmere 1897 m2 , druh pozemku záhrada, 

katastrálne územie Jabloň a spoločne s manželom Pavlom Dušákom, trvale bytom Jabloň č. 40 žiadajú 



o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu 

a vybudovanie inžinierskych sieti cez parcely č. 83, v prospech parcely č. 86/2. 

Zmluvné zriadenie vecného bremena bude podmienkou, aby im banka poskytla úver a zároveň je 

nevyhnutné aj preto, aby mohli parcelu č. 86/2, ktorú chcú kúpiť od obce, riadne a nerušene využívať, 

preto majú za to, že zriadenie tohto vecného bremena in rem, teda tak, aby viazlo na parcele bez ohľadu 

na zmenu jej vlastníctva, je nevyhnutné, aby sme mohli uzavrieť kúpnu zmluvu.  

Starosta obce dal hlasovať za odpredaj obecného pozemku a taktiež určenie ceny za pozemok na 

výstavbu rodinného domu. 

Za schválenie  odpredaja pozemku pre p. Lenku Dušákovú, 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. 

 

Ďalej nechal starosta OZ hlasovať o zriadení vecného bremena na parcelu CKN č. 83 trvalý trávny 

porast o výmere 1051 m2, zapísaná na LV č. 281 pod B 1 v podiele 1/1, vedeného katastrálnym odborom 

Okresného úradu Humenné vo vlastníctve Obce Jabloň ako povinného z vecného bremena v prospech 

pána  Pavla Dušáka a pani Lenky Dušákovej, obaja bytom Jabloň č. 40, 067 13 Rokytov pri Humennom 

ako oprávnených z vecného bremena in rem bez časového obmedzenia a bezodplatne 

 

 Za zriadení vecného bremena na parcelu CKN č. 83 trvalý trávny porast o výmere 1051 m2, 

zapísaná na LV č. 281 pod B 1 v podiele 1/1, vedeného katastrálnym odborom Okresného úradu 

Humenné vo vlastníctve Obce Jabloň ako povinného z vecného bremena v prospech pána  Pavla 

Dušáka a pani Lenky Dušákovej, obaja bytom Jabloň č. 40, 067 13 Rokytov pri Humennom ako 

oprávnených z vecného bremena in rem bez časového obmedzenia a bezodplatne hlasovali poslanci 

OZ takto: 

 

HLASOVANIE POČET POSLANCOV OZ 

Za 4 

Proti 0 

zdržali sa 0 

Zriadenie vecného bremena na parcelu CKN č. 83 trvalý trávny porast o výmere 1051 m2, 

zapísaná na LV č. 281 pod B 1 v podiele 1/1, vedeného katastrálnym odborom Okresného úradu 

Humenné vo vlastníctve Obce Jabloň ako povinného z vecného bremena v prospech pána  Pavla 



Dušáka a pani Lenky Dušákovej, obaja bytom Jabloň č. 40, 067 13 Rokytov pri Humennom ako 

oprávnených z vecného bremena in rem bez časového obmedzenia a bezodplatne bolo schválené. 

 

BOD č. 15 Diskusia 

 

Marianna Gajdošová 
1. Bolo by potrebné previesť temperovanie činkárne. 

  

Vyjadrenie starostu: Temperovanie činkárne bude prevedené. 

 

Milan Dzurov- 

1. Bolo by potrebné zakúpiť nové osvetlenie na vianočný stromček pred Obecným úradom. 

 

Vyjadrenie starostu: Obec zakúpi nové osvetlenie na vianočný stromček pred Obecný úrad. 

 

 

BOD č. 16  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 

 

 

BOD č. 17 Záver 

 

Nakoľko program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný starosta obce vyhlásil 

zasadnutie za ukončené. 

 

                             

Overovatelia zápisnice: 

 

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

 

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

 

Zapisovateľka: 

 

Marianna Gajdošová....................................... 

 

                                                                      

   

 

 

V Jabloni dňa 10. 12. 2021                                                ............................................................. 

                                                                                                Vladimír Koscelnik, starosta obce               



               UZNESENIE č.    4/2021 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jabloni 

konaného dňa 10. 12. 2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jabloni: 

 

A/berie na vedomie 

1. Správu z kontroly stavu záväzkov a pohľadávok Obce Jabloň k 30. 06. 2021 a celkového dlhu 

obce v zmysle § 17 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy z 20. 

10. 2021 

2. Správu o výsledku následnej finančnej kontroly nakladania s finančnou hotovosťou, príjmov 

a výdavkov a vedenia pokladne Obecného úradu Jabloň z 18. 11. 2021 

3. Rozpočet na roky 2023, 2024 

 

4. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Jabloň na rok 2022  a k viacročnému 

rozpočtu na roky 2023, 2024 zo dňa 01. 12. 2021 

 

5. Žiadosť o odkúpenie parcely CKN č. 86/2 katastrálne územie Jabloň p. Lenkou Dušákovou, bytom 

Jabloň č. 40, 067 13 Rokytov pri Humennom  a žiadosť o zriadenie vecného bremena pána Pavla 

Dušáka a pani Lenky Dušákovej, obaja bytom Jabloň č. 40, 067 13 Rokytov pri Humennom, 

spočívajúceho  v práve prechodu a prejazdu a vybudovania inžinierskych sieti cez parcelu č. 83, 

v prospech parcely č. 86/2. 

 

6. Diskusné  príspevky poslancov OZ v takomto znení: 

Marianna Gajdošová 
1. Bolo by potrebné previesť temperovanie činkárne. 

Milan Dzurov- 

1. Bolo by potrebné zakúpiť nové osvetlenie na vianočný stromček pred Obecným úradom. 

 

B/ schvaľuje 

1. Program obecného zastupiteľstva 

2. Zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Návrhovú komisiu 

4. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 

5. Rozpočet na rok 2022 

6. Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 



7. Plán činnosti obce Jabloň  na  I. Q 2022 

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 332 m2, druh záhrada, parcela registra ,,C“ č. 438 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 kupujúcou 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 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 Lenkou Dušákovou, 

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

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

 

10. Zriadenie vecného bremena na parcelu CKN č. 83 trvalý trávny porast o výmere 1051 m2, 

zapísaná na LV č. 281 pod B 1 v podiele 1/1, vedeného katastrálnym odborom Okresného úradu 

Humenné vo vlastníctve Obce Jabloň ako povinného z vecného bremena v prospech pána  Pavla 

Dušáka a pani Lenky Dušákovej, obaja bytom Jabloň č. 40, 067 13 Rokytov pri Humennom ako 

oprávnených z vecného bremena in rem bez časového obmedzenia a bezodplatne.  

 

C/ poveruje 

 1. Hlavnú kontrolórku obce Jabloň výkonom kontrol podľa Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 

2022 

 

 

 

 

JABLOŇ/10. 12. 2021                        Vladimír Koscelnik, starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


