
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. 1/2022 

zo zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa  22. 04. 2022 

 

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 za rok 2021 zo dňa 14.02.2022 

7. Správa o výsledku kontroly - Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Jabloň 

zo dňa 11. 04. 2022 

8. Plán činnosti na II. Q 2022 

9. Záverečný účet obce Jabloň a rozpočtové hospodárenie za rok 2021 – NÁVRH 

10. Stanovisko kontrolórky obce k Návrhu záverečného účtu obce Jabloň za rok 2021 

11. Individuálna výročná správa obce Jabloň za rok 2021 

12. Schválenie finančných prostriedkov na akcie: A) Deň matiek 

                                                                              B) Deň detí 

                                                                              C) Deň obce Jabloň  

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 5. 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. Michal Kocka 

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. 

 

 

mailto:v.koscelnikstarosta@gmail.com
http://www.obecjablon.sk/


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 

 

Uznesenia sa plnia priebežne.  

 

BOD č. 6 Správa hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti na rok 2021 zo dňa 14. 02. 2022 

 

 Správu hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2021 zo dňa 14. 02. 2022 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 2021 môžem konštatovať, že 

boli akceptované moje návrhy a odporúčania pre riešenie zistených nedostatkov, ktoré som v priebehu roka 

2021 navrhovala, a ktoré vyplývali zo zistení v rámci mojej kontrolnej činnosti.  

 

 

BOD č. 7 Správa o výsledku kontroly– Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva zo dňa 10. 

04. 2022 

 

 Správu o výsledku kontroly– Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Jabloň, 

vypracovaná kontrolórkou obce, zo dňa 10. 04. 2022 bolo poslancom OZ doručená týždeň pre konaním OZ. 

 Predmetom kontroly: Kontrola prijímania a plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Jabloň za 

obdobie II. polrok 2021. 

 Cieľ finančnej kontroly: Zistiť, či postup povinnej osoby pri prijímaní a plnení uznesení bol v súlade 

s platným právnymi predpismi. 

 Kontrolované obdobie: 01. 07. 2021 – 31. 12. 2021 

 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 II. Q 2022 

 

Plán činnosti na II. Q 2022 si mohli členovia OZ preštudovať a vyjadriť sa k nemu, pretože  im bol 

doručený týždeň pred konaním OZ. Plán činnosti na II. Q 2022 je súčasťou zápisnice. 

 

 

 



PLÁN ČINNOSTI NA II. Q 2022 

 

APRÍL 2022: 

1. Mesačne zhodnocovať výber daní a poplatkov. Rozhlasom upovedomiť občanov na predlženie výberu 

do 30. 09. 2022 s možnosťou dohody vyrovnania daní a poplatkov v splátkach.  

2. Prevedenie prípravy cesty od mosta po Dom smútku odtrávnením, zrovnaním, zaviezť podkladovým 

makadamom a posledná operácia – asfaltovanie. Asfalt položiť aj pred malým mostíkom k Domu 

smútku. 

3. Po prevedení asfaltovania pokračovať v realizácií parkoviska. Podľa projektu vymerať dĺžku a šírku 

parkoviska, ohraničiť obrubníkmi, zrovnať, zabezpečiť proti zatrávneniu a položiť vrstvu makadamu 

– frakcia 8/16. 

4. Pokračovať v realizácií chodníka do „Jablonova“ a na Markovú (krížová cesta).  

I. etapa bagrom, vyklčovať pne a korene, zrovnať terén a pripraviť 1,5 m široký pás chodníka. I. etapa po 

koniec záhrady p. Sitarčíka P.  V dolnej časti ohraničiť prístup k chodníku a časť chodníka obrubníkmi 

100x20x5 cm, spevniť podklad – makadam 8/16 

5. Pravidelné udržiavanie obecných priestorov (kosenie, poriadok na autobusových zastávkach, atď.). 

6. Pripraviť priestory pri ihrisku na letné užívanie (hojdačky, lavičky, záhradné súpravy). 

7. Prihnojenie ovocných a okrasných stromov a kríkov, zastrihnutie. 

8. Dom smútku, cintorín – previesť zastrihnutie kríkov, prihnojenie, skontrolovať rozvody vody v šachte 

a na cintoríne – spustiť vodu.  

9. Centrum mládeže – činkáreň – zakúpenie technickej výbavy do činkárne pre potreby mládeže. 

10. Spojazdnenie fontány a jej pretretie.  

11. Odstránenie starého nadpisu na budove Hasičskej zbrojnice a previesť montáž nového. 

12. Postupne prevádzať štiepkovanie konárov za amfiteátrom. 

 

MÁJ 2022: 

1. Pravidelné prevádzanie a zhodnocovanie mesačných príjmov a výdajov finančných prostriedkov, 

taktiež kontrola výberu daní a poplatkov. 

2. Udržiavanie obecných ciest a verejných priestorov kosením a hrabaním. 

3. Pokračovať v realizácií chodníka „Jablonova“ a na „markovú“. 

4. Zníženie kanalizačnej šachty vyhodením betónového kruhu (šírka asi 10-15 cm). Pokiaľ sa to bude dať 

zrealizovať týmto spôsobom – p. Lukáčová. 

5. Postupne pokračovať v štiepkovaní za amfiteátrom. 

6. Bagrom vykopať 3 ks „biodier“ na určených miestach pre potreby občanov obce. 

7. Spevnenie prístupovej cesty od nového mosta k pozemkom pod cintorínom a k lesu (dovoz dreva pre 

občanov). Týmto opatrením sa z veľkej časti zamedzí nanášanie špiny na asfaltové komunikácie. 

8. Postupne v priebehu 1. polroka zlikvidovať triedený odpad na ČOV firmou „Fúra“ podľa 

harmonogramu zberu triedeného odpadu. 

9. Vyčistiť od nánosov zberný rigol povrchovej vody od požiarnej zbrojnice po M. Lukáča. Prečistenie 

dohodnúť s majiteľmi pozemkov, cez ktoré rigol prechádza.  

10. Previesť kontrolu kanalizačných šácht a prečerpávačky, prípadné závady nahlásiť a odstrániť. 

11. Deň matiek a MDD – malou pozornosťou pripomenúť matkám a deťom ich deň, výšku nákladov 

schváliť „OZ“. 

 

 

JÚN 2022: 

1. Zhodnotenie nákladov pri prevádzaní aktivít za 1. polrok 2022 a podľa toho vypracovať ďalšiu činnosť 

na druhý polrok 2022.  

Kontrola a zhodnotenie výberu daní a poplatkov. 

2. Výber a zakúpenie vianočnej výzdoby pre potreby obce a priľahlej časti „Čingy“. 

3. Príprava kolaudácie III. Etapy obecného vodovodu „Čingy 1“ a „Čingy 2“. 

4. Hasičská zbrojnica – elektrické rozvody, osvetlenie (zvonku 2x), zvnútra nástenné + zásuvky.  



5. Udržiavanie verejných priestorov – poriadok, kosenie, hrabanie. 

6. Chodník „Jabloň – Marková – Jablonová“ – pokračovanie. 

7. Zavedenie vody, inštalácia umývadiel a batérie – dohodnúť sa na odpadovom potrubí (umývadla, 

batérie pripravené). 

8. Kontrola kanalizačných šácht a prečerpávačky, odstránenie prípadných nedostatkov. 

 

Za schválenie  plánu činnosti na II. Q 2022  sa hlasovalo takto: 

 

 

HLASOVANIE POČET POSLANCOV OZ 

za 5 

proti 0 

zdržali sa 0 

Plán činnosti na II. Q 2022 bol schválený. 

 

BOD č. 9 Záverečný účet obce Jabloň a rozpočtové hospodárenie za rok 2021 – NÁVRH 

Návrh záverečného účtu obce Jabloň a rozpočtové hospodárenie za rok 2021 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 28. 03. 2022.  Je súčasťou zápisnice.  

 
 

Za schválenie záverečného účtu hlasovali poslanci takto:  

 

HLASOVANIE POČET POSLANCOV OZ 

Za 5 

Proti 0 

zdržali sa 0 

Záverečný účet Obce Jabloň a rozpočtové hospodárenie za rok 2021 bolo schválené. 

 

BOD č. 10  Stanovisko kontrolórky obce k Návrhu záverečného účtu obce Jabloň za rok 2021 

 

 Stanovisko k Návrhu záverečného účtu obce Jabloň za rok 2021 vypracovala hlavná kontrolórka obce 

Ing. Mária Kulanová dňa 08. 04. 2022. Stanovisko bolo doručené poslancom OZ týždeň pred uskutočnením 

OZ a mohli si ho prečítať a preštudovať. Je súčasťou zápisnice.  

 

BOD č. 11 Individuálna výročná správa obce Jabloň za rok 2021 

 

 Individuálna výročná správa obce za rok 2021 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 2021 hlasovali poslanci OZ takto: 

 

 

HLASOVANIE POČET POSLANCOV OZ 

Za 5 

Proti 0 

zdržali sa 0 

Individuálna výročná správa obce Jabloň za rok 2021 bola schválená. 

http://www.obecjablon.sk/


 

BOD č. 12 Schválenie finančných prostriedkov na akcie: A) Deň matiek 

                                                                                 B) Deň detí 

                                                                                           C) Deň obce Jabloň 

A) Starosta obce predložil návrh na schválenie výšky finačných prostriedkov na zakúpenie darčeka pre 

naše matky pri príležitosti ich sviatku.  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 POČET POSLANCOV OZ 

Za 5 

Proti 0 

zdržali sa 0 

 

Poslanci OZ jednohlasne schválili zakúpenie darčeka pre matky, pri príležitosti ich sviatku do 

výšky 650 EUR. 

 

B) Starosta obce predložil návrh na schválenie výšky finančných prostriedkov na zakúpenie darčeka pre 

deti do 15 rokov pri príležitosti ich sviatku, t. j. DEŇ DETÍ. Starosta obce navrhol výšku 100,00 EUR 

a dal na zváženie OZ. OZ navýšilo dalo návrh, že nie 100 EUR, ale 200 EUR.  Dávam za tento návrh 

hlasovať. 

 

Za schválenie výške 200,00 EUR na zakúpenie darčeka pre deti do 15 rokov, pri príležitosti ich 

sviatku, t. j. DEŇ DETÍ poslanci OZ hlasovali takto: 

 

HLASOVANIE POČET 

POSLANCOV OZ 

Za 5 

Proti 0 

zdržali sa 0 

 

Poslanci OZ jednohlasne schválili zakúpenie darčeka pre deti do 15 rokov pri príležitosti ich 

sviatku do výšky 200,00 EUR. 

 

C) Starosta obce spolu s OZ zostavili rozpočet výdavkov na ,,Dni obce Jabloň“. Termín konania určili 

na 27. 08. 2022. Navrhovaná suma finančných prostriedkov na tento účel:  2 500,00 EUR.  Rozpočet  

výdavkov je súčasťou zápisnice.  

 

Za termín 27. 08. 2022 a  schválenie výšky fin. prostr. na DEŇ OBCE JABLOŇ do výšky 

2 500,00 EUR hlasovali poslanci OZ takto:  

 

HLASOVANIE POČET POSLANCOV OZ 

Za 5 

Proti 0 

zdržali sa 0 

Poslanci OZ jednohlasne schválili termín konania dňa obce na 27. 08. 2022 a výšku fin. prostriedkov na 

tento účel do 2 500,00 EUR. 

 

 



BOD č. 13 DISKUSIA 
 

DISKUSNÝ PRÍSPEVOK – VLADIMÍR KOSCELNIK, STAROSTA OBCE 

 

 

1. Predkladám informáciu o plnení Plánu činnosti za I. Q 2022 a o prevedení ďalších opatrení pre 

realizáciu Plánu činnosti za II. Q 2022: 

Plán činnosti I.Q 2022: 

Všetky body za mesiace január, február a marec boli splnené, okrem bodu č. 3 z marca 2022, na ktorom 

sa pracuje. (Jedná sa o zabezpečenie firmy, ktorá zabezpečí štepkovanie náletových drevín v okolí zberného 

kanála nad obcou. 

Plán činnosti na II. Q 2022 

 asfaltovanie cesty: nový most – Dom nádeje – prevedenie: máj 2022, 

 parkovisko pri Dome nádeje – objednané obrubníky aj dovoz makadámu- realizácia: máj – jún 2022, 

 cesta – nový most- farma Gabrík – hrubý makadám dovezený (zdarma zo zrušenej cesty SPP) p. 

Taňkoš v priebehu mája  zrealizuje rozhrnutie, úpravu cesty, aby sa asfaltové cesty  nezanášali blatom, 

špinou, a pri tejto príležitosti sa vykopú tri  „bio jamy“ na odpad, 

 prístupový chodník na Markovú a do Jablonovej- došlo k zmene trasy. Konečná alternatíva – 

chodník v hornej časti sa zatočí doprava a bude pokračovať popri oplotení DSS Jabloň  smerom na 

Markovú. Práce na realizácií pokračujú. Ukončilo sa vyčistenie  terénu od stromčekov a krovín. 

Koncom budúceho týždňa začne p. Taňkoš- firma Tankop s terénnou úpravou ( zrovnanie, kĺčovanie 

pňov, spevnenie  podkladu – šírka 1,5 m, závoz makadámom). Nábeh v dolnej  parkovej časti  bude 

ohraničený obrubníkmi. Podľa nákresu – termín ukončenia je naplánovaný tak, aby sa chodník dal 

využiť na odpust – v júni 2022, 

 fontána – prebrúsenie a náter prevedený. Po stretnutí s p. Balicom je prísľub, že v máji bude fontána 

funkčná. 

 osvetlenie Hasičskej zbrojnice – pred týždňom sme sa dohodli priamo v priestoroch budovy na počte 

a umiestnení svetiel a zásuvok a vedení káblovania – termín začatia realizácie sa dohodne v priebehu 

mesiaca máj, 

 objednávka pohrebného vozíka + prikrývka zamat v hodnote cca 520,00 EUR. 

 

2. Informujem Vás o návrhu p. Korosiho, ktorý plánuje na bývalej farme urobiť airsoftové ihrisko, s tým, 

že objekt vyčistí.  Parcela , na ktorej má byť vybudované ihrisko má viacero vlastníkov, preto je 

potrebné prejednanie tetjo veci s právnikom. 

3. Informujem Vás, že nás kontatovala p. Vodičková o možnosti čerpania dotácie vo výške  6 000,00 

EUR z Nadácie SPP. Možnosti využitia tejto dotácie sú účelovo viazané, a preto Vám navrhujem, aby 

sme vyhoveli požiadavke občanov – zakúpiť vianočnú výzdobu obce. Dávam za tento návrh hlasovať: 

Za zakúpenie Vianočnej výzdoby z dotácie  vo výške – 6 000,00 EUR hlasovali poslanci takto: 

 

HLASOVANIE POČET POSLANCOV OZ 

Za 5 

Proti 0 

zdržali sa 0 

 

Poslanci OZ jednohlasne schválili využitie dotácie na zakúpenie Vianočnej výzdoby vo výške 6 000,00 

EUR. 

 



4. Predkladám návrh OZ, či by mi nemohla byť preplatená stará dovolenka z r. 2021- t. j. 30 dní, dávam 

za tento návrh hlasovať. 

 

Za preplatenie starej dovolenky starostu obce za r. 2021, t. j.  30 dní, hlasovali poslanci OZ takto: 

 

HLASOVANIE POČET POSLANCOV OZ 

Za 5 

Proti 0 

zdržali sa 0 

 

Preplatenie dovolenky starostu obce bolo jednohlasne schválené. 

 

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 5 

Proti 0 

zdržali sa 0 

 

 

BOD č. 15 ZÁVER 

 

Nakoľko program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný starosta obce vyhlásil 

zasadnutie za ukončené. 

 

                          

Overovatelia zápisnice: 

 

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

 

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

 

 

Zapisovateľka: 

 

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

   

   

 

V Jabloni dňa 22. 04. 2022                                                   

                                                                                                Vladimír Koscelník, starosta obce              

 

 



               UZNESENIE č.    1/2022 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jabloni 

konaného dňa 22. 04. 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jabloni: 

A/berie na vedomie 

1. Správu hlavnej kontrolórky obce Jabloň o kontrolnej činnosti za rok 2021 zo dňa 14. 02. 2022 

2. Správu o výsledku kontroly - Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Jabloň za II. 

polrok 2021 zo dňa 11. 04. 2022 

3. Predložené Stanovisko k Návrhu záverečného účtu obce Jabloň za rok 2021 vypracované 

kontrolórkou obce Jabloň 

4. Diskusné  príspevky  

B/ schvaľuje 

1. Program obecného zastupiteľstva 

2. Zapisovateľa  

3. Overovateľov zápisnice 

4. Návrhovú komisiu 

5. Plán činnosti na  II. Q 2022 

6. Záverečný účet obce Jabloň a rozpočtové hospodárenie za rok 2021 

7. Individuálnu výročnú  správu obce Jabloň za rok 2021 

8. 650,00 EUR na zakúpenie darčeka pre matky, pri príležitosti ich sviatku 

9. 200,00 EUR na zakúpenie darčeka pre deti, pri príležitosti ich sviatku 

10. 2 500,00 EUR na zabezpečenie Dňa obce Jabloň 

11.  Zakúpenie vianočnej výzdoby obce z dotácie z Nadácie SPP vo výške 6 000,00 EUR 

12. Preplatenie dovolenky starostu obce, t.j. 30 dní za rok 2021 

 

 

JABLOŇ/ 22. 04. 2022     Vladimír Koscelník, starosta obce 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


