
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. 2/2022 

zo zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa  15. 07. 2022 

 

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 2022 

7. Plán činnosti na III. Q 2022 

8. Schválenie odpredaja pozemku – parcela č. 191/1, register C- Ján Harvila a Ľuboslava 

Harvilová, Tyršova 1706/3, 066 01  Humenné 

9. VZN č. 1/2022 - O URČENÍ NÁZVU ULÍC A ČÍSLOVANÍ STAVIEB V OBCI 

10. VZN č. 2/2022 -O PRAVIDLÁCH ČASU PREDAJA V OBCHODE A ČASU PREVÁDZKY 

SLUŽIEB NA ÚZEMÍ OBCE 

11. VZN č. 3/2022 - O PODROBNOSTIACH O ORGANIZÁCII MIESTNEHO REFERENDA 

V OBCI 

12. VZN č. 4/2022 - O PRAVIDLÁCH NA UDRŽIAVANIE ČISTOTY V OBCI A OCHRANY 

VEREJNEJ ZELENE NA ÚZEMÍ OBCE JABLOŇ 

13. VZN č. 5/2022 - O určení činností, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý 

čas alebo na určitom mieste 

14. Voľby do orgánov samosprávy obcí r. 2022 (schválenie poslancov a úväzku starostu) 

15. Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 

16. Diskusia 

17. Návrh na uznesenie 

18. 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. Štefan Dzurov 

2. Marianna Gajdošová 
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BOD č. 3  Schválenie návrhovej komisie 

 

Do návrhovej komisie schválený p. Michal Kocka– predseda návrhovej komisie a  p. Štefan Dzurov 

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 5 

Proti 0 

zdržali sa 0 

 

 

BOD č. 5 Kontrola plnenia uznesení 

 

Uznesenia sa plnia priebežne.  

 

BOD č. 6 Návrh Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 

 

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

kontrolórka obce Ing. Mária Kulanová, dňa 17. 05. 2022, 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 2022  hlasovali takto: 

 

HLASOVANIE POČET POSLANCOV OZ 

Za 5 

Proti 0 

zdržali sa 0 

 

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

 

 

BOD č. 7 Plán činnosti na III. Q 2022 

 

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

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

 

 

PLÁN ČINNOSTI NA III. Q 2022 

 

JÚL 2022 

1. Pravidelné udržiavanie obecných priestorov (kosenie, hrabanie, údržba) 

http://www.obecjablon.sk/


2. Zhodnotenie výberu daní a poplatkov 

3. Realizácia parkoviska pre potreby domu smútku a cintorína sa odložila z II. Q 2022 na III. Q 2022 

z dôvodu zmeny termínu položenia asfaltu na cestu od nového mosta po dom smútku. Zrealizovalo sa 

to v druhej polovici júla. V II. Q 2022 sa zabezpečil materiál a v júli prikročíme k rozmeraniu 

a vyznačeniu dĺžky, šírky, položeniu obrubníkov, horná vrstva bude makadam – frakcia 8/16. Termín 

ukončenia – august 2022.  

4. Zabetónovanie stĺpikov s označením vodovodných šácht od č.1 – č.8 na trase od vodojemu po DSS. 

Vykosenie v okolí šachty 2x2 m.  

5. Úprava odvodňovacieho rigola pred domami č.66 a č. 67 (kanalizačná PVC rúra, betónové tvárnice). 

6. Dokončenie chodníka (zhruba 15-20 m) nad ukončeným plotom M. Sitarčíka - zrovnanie a úprava 

terénu o šírke 1,5 m a konečná úprava makadamom 8/16, usadenie bráničky – zábrana proti lesným 

zvieratám.  

7. Vianočné ozdoby – ich vyplatenie (dotácia SPP 6 000 Eur), urobiť rozpis rozdelenia vrátane oblasti 

„Čingy“ a dohodnúť systém zavesenia a el. napojenia s R. Balicom. 

8. Príprava „OZ“, prejednanie volieb (október 2022) a dňa obce (augustu 2022). 

9. Vzhľadom na veľké sucho a teploty prevádzať podľa možnosti (stav vodojemu) zálievku vysadenej 

zelene. 

AUGUST 2022 

1. Úprava a údržba obecných priestorov (autobusové zástavky, cintorín atď). 

2. Po zhodnotení výberu daní a poplatkov upozorniť občanov na blížiaci sa termín ukončenia výberu daní 

a poplatkov. 

3. Vyklčovať a vyčistiť plochu pod novým plotom na cintoríne a pravidelne sa starať o udržiavanie 

kosením a hrabaním. 

4. Začať s montážou a el. napojením vianočných ozdôb podľa dohodnutého a spracovaného rozpisu ich 

rozmiestnenia vrátane oblasti „Čingy“.  

5. Ukončenie a posledné úpravy parkoviska pri dome smútku. 

6. Príprava areálu na deň obce – údržba, pretretie, potrebné úpravy a opravy (amfiteáter, altánok, podľa 

možnosti a náročnosti oprava stanu, atď.). 

7. V prípade potreby (veľké sucho, teploty) prevádzať polievanie vysadenej zelene (podľa stavu vody). 

8. Ukončenie hornej časti chodníka, úprava + kosenie. Po dohode s cirkevnou radou určiť úsek, o ktorý 

sa bude starať obec a úsek, ktorý bude patriť cirkevnej rade.  

Obec: od fontány po bráničku, ktorá uzatvára vstup lesnej zvery do obce.  

Cirkevná rada: od bráničky smerom na „Markovu“ – taká bola aj predbežná dohoda 

9. Po dohode s R. Balicom začiatkom augusta začať s realizáciou osvetlenia hasičskej zbrojnice. 

SEPTEMBER 2022 

1. Zhodnotenie ukončenia výberu daní a poplatkov. Písomne upozorniť neplatičov na ich povinnosť. 

V prípade potreby dohodnúť splátkový kalendár do konca roka 2022. 

2. Udržiavanie obecných priestorov (kosenie, hrabanie, čistota). 

3. Pokračovať s realizáciou elektrických rozvodov – hasičská zbrojnica. 

4. Previesť úpravu nedokonalého rozvodu vody pri ČOV. Na tento nedostatok upozornil p. L. Mitro, 

materiál je zakúpený, montáž po dohode prevedie p. L Mitro. 

5. Zavedenie vody a odpadu pre potreby DHZO sa prevedie po dohode termínu s p. J. Dankom (umývadla 

a batérie sú k dispozícií), ďalší materiál sa dokúpi podľa potreby.  

6. Udržiavanie obecných priestorov (kosenie, hrabanie, čistota).  

 



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

 

 

HLASOVANIE POČET POSLANCOV OZ 

za 5 

proti 0 

zdržali sa 0 

Plán činnosti na III. Q 2022 bol schválený. 

 

BOD č. 8 Schválenie odpredaja pozemku – parcela č. 191/1, register C- Ján Harvila a Ľuboslava 

Harvilová, Tyršova 1706/3, 066 01  Humenné 

Dňa 30. 05. 2022 bola doručená žiadosť od p. Ján Harvilu a Ľuboslavy Harvilovej, rod. Smetankovej,  

trvale bytom Tyršova 1706/3, 066 01  Humenné, zaevidovaná pod č. OCUJ-1-368/22 na odkúpenie pozemku  

o výmere 232 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, parcela registra ,,C“ č. 191/1 . Pozemok je pre 

obec nepoužiteľný vzhľadom na rozmery (šírka-2-3 m), a je to úvoz po bývalej ceste. V deň konania obecného 

zastupiteľstva sa previedla obhliadka spomínaného pozemku, kde poslanci OZ uznali, že tento pozemok je pre 

obec nevyužiteľný a  stanovili cenu 0,50 EUR/ m2. 

Za schválenie  odpredaja pozemku  parcely č. 191/1 o výmere 232 m2  hlasovali poslanci OZ takto: 

HLASOVANIE POČET POSLANCOV OZ 

Za 5 

Proti 0 

zdržali sa 0 

Odpredaj pozemku, ktorý je pre obec nevyužiteľný bol schválený. 

 

Obecné zastupiteľstvo určilo sumu za odpredaj tohto pozemku v sume 0,50 EUR za 1 m2. 

 

 Za schválenie ceny pozemku, v sume 0,50 EUR/1m2 hlasovali poslanci takto: 

HLASOVANIE POČET POSLANCOV OZ 

Za 5 

Proti 0 

zdržali sa 0 

 

Cena za 1 m2 bola schválená. 

 

BOD č. 9     VZN č. 1/2022 - O URČENÍ NÁZVU ULÍC A ČÍSLOVANÍ STAVIEB V OBCI 

 

Návrh VZN č. 1/2022 o určení názvu ulíc a číslovaní stavieb v obci bol vyvesený na úradnej tabuli 

obce Jabloň dňa 01. 06. 2022 a na stránke obce www.obecjablon.sk. Do návrhu VZN poslanci OZ mohli 

nahliadnuť a preštudovať si ho  na stránke obce Jabloň, a následne sa k nemu na OZ vyjadriť a 

pripomienkovať. Toto VZN je súčasťou zápisnice.  

 

Za schválenie VZN č. 1/2022 hlasovali poslanci OZ takto: 

 

HLASOVANIE POČET POSLANCOV OZ 

Za 5 

Proti 0 

zdržali sa 0 

http://www.obecjablon.sk/


 

VZN č. 1/2022 O určení názvu ulíc a číslovaní stavieb v obci bolo schválené. 

BOD č. 10    VZN č. 2/2022 -O PRAVIDLÁCH ČASU PREDAJA V OBCHODE A ČASU PREVÁDZKY 

SLUŽIEB NA ÚZEMÍ OBCE 

 

Návrh VZN č. 2/2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce 

bol vyvesený na úradnej tabuli obce Jabloň dňa 01. 06. 2022 a na stránke obce www.obecjablon.sk. Do návrhu 

VZN poslanci OZ mohli nahliadnuť a preštudovať si ho  na stránke obce Jabloň, a následne sa k nemu na OZ 

vyjadriť a pripomienkovať. Toto VZN je súčasťou zápisnice.  

 

Za schválenie VZN č. 2/2022 hlasovali poslanci OZ takto: 

 

HLASOVANIE POČET POSLANCOV OZ 

Za 5 

Proti 0 

zdržali sa 0 

 

VZN č. 2/2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce bolo schválené. 

 

 

BOD č. 11    VZN č. 3/2022 - O PODROBNOSTIACH O ORGANIZÁCII MIESTNEHO REFERENDA 

V OBCI 

 

Návrh VZN č. 3/2022 o podrobnostiach o organizácii miestneho referenda v obci bol vyvesený na 

úradnej tabuli obce Jabloň dňa 01. 06. 2022 a na stránke obce www.obecjablon.sk. Do návrhu VZN poslanci 

OZ mohli nahliadnuť a preštudovať si ho  na stránke obce Jabloň, a následne sa k nemu na OZ vyjadriť a 

pripomienkovať. Toto VZN je súčasťou zápisnice.  

 

Za schválenie VZN č. 3/2022 hlasovali poslanci OZ takto: 

 

HLASOVANIE POČET POSLANCOV OZ 

Za 5 

Proti 0 

zdržali sa 0 

 

VZN č. 3/2022 o podrobnostiach o organizácii miestneho referenda v obci bolo schválené. 

 

 

BOD č. 12     VZN č. 4/2022 - O PRAVIDLÁCH NA UDRŽIAVANIE ČISTOTY V OBCI A OCHRANY 

VEREJNEJ ZELENE NA ÚZEMÍ OBCE JABLOŇ 

 

Návrh VZN č. 4/2022 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území 

obce Jabloň bol vyvesený na úradnej tabuli obce Jabloň dňa 01. 06. 2022 a na stránke obce 

www.obecjablon.sk. Do návrhu VZN poslanci OZ mohli nahliadnuť a preštudovať si ho  na stránke obce 

Jabloň, a následne sa k nemu na OZ vyjadriť a pripomienkovať. Toto VZN je súčasťou zápisnice.  

 

Za schválenie VZN č. 4/2022 hlasovali poslanci OZ takto: 

 

HLASOVANIE POČET POSLANCOV OZ 

Za 5 

Proti 0 

http://www.obecjablon.sk/
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zdržali sa 0 

 

VZN č. 4/2022 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obce Jabloň bolo 

schválené. 

 

BOD č. 13    VZN č. 5/2022 - O URČENÍ ČINNOSTÍ, KTORÝCH VYKONÁVANIE JE ZAKÁZANÉ 

ALEBO OBMEDZENÉ NA URČITÝ ČAS ALEBO NA URČITOM MIESTE  

 

Návrh VZN č. 5/2022 o určení činností, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý 

čas alebo na určitom mieste bol vyvesený na úradnej tabuli obce Jabloň dňa 01. 06. 2022 a na stránke obce 

www.obecjablon.sk. Do návrhu VZN poslanci OZ mohli nahliadnuť a preštudovať si ho  na stránke obce 

Jabloň, a následne sa k nemu na OZ vyjadriť a pripomienkovať. Toto VZN je súčasťou zápisnice.  

 

Za schválenie VZN č. 5/2022 hlasovali poslanci OZ takto: 

 

HLASOVANIE POČET POSLANCOV OZ 

Za 5 

Proti 0 

zdržali sa 0 

 

VZN č. 5/2022 o o určení činností, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na 

určitom mieste bolo schválené. 

 

BOD č. 14 VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ R. 2022 

 

 Starosta obce informoval poslancov OZ, že dňa 29. 10. 2022 sa uskutočnia voľby do orgánov 

samosprávy obcí a podľa §11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov je potrebné, aby OZ najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie schválilo rozsah 

výkonu funkcie starostu a podľa § 11 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov je potrebné určiť počet poslancov na celé volebné obdobie podľa počtu obyvateľov obce. Keďže 

naša obec má do 500 obyvateľov, tak počet poslancov môže byť od 3-5. 

Starosta nechal na zvážení OZ schválenie úväzku starostu. 

 

 Za polovičný úväzok starostu obce na volebné obdobie 2022 – 2026 hlasovali  poslanci OZ takto: 

 

HLASOVANIE POČET POSLANCOV OZ 

Za 5 

Proti 0 

zdržali sa 0 

Polovičný úväzok starostu obce na volebné obdobie 2022 – 2026 bol shválený. 

 

 Ďalej hlasovali poslanci OZ za počet poslancov pre volebné obdobie 2022 – 2026, zhodli sa na počte 

5 poslancov: 

 

HLASOVANIE POČET POSLANCOV OZ 

Za 5 

Proti 0 

zdržali sa 0 

Počet 5 poslancov pre volebné obdobie 2022 – 2026 bol schválený. 

 

http://www.obecjablon.sk/


Ďalej informoval starosta obce poslancov OZ, že tohoto roku okrem volieb do orgánov samosprávy 

obcí sa uskutočnia aj voľby do orgánov samosprávnych krajov. 

 

BOD č. 15 ROZPČTOVÉ OPATRENIE č. 1/2022 

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

opatrenie č. 1/2022 s upravenými položkami je súčasťou zápisnice. 

 

Za úpravu rozpočtu v uvedených položkách hlasovali poslanci OZ takto: 

HLASOVANIE POČET POSLANCOV OZ 

Za 5 

Proti 0 

zdržali sa 0 

Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 bolo schválené. 

 

BOD č. 16 DISKUSIA 

 

Starosta obce – inormácie pre OZ 

 

1. Elektrické rozvody – hasičská zbrojnica – uskutočnilo sa stretnutie a dohodlo sa na rozmiestnení 

osvetlenia (na bočné steny) a el. zásuviek v jednotlivých miestnostiach budovy (prevádzať to bude R. 

Balica po prac. dobe).  

Termín: 8-9/2022 

Napojenie vody a odpadu do dvoch miestností č. 2 a č. 3: prácu prevedie p. J. Danko. Termín: 9/2022 

Tieto body sú presunuté z II. Q na III. Q z dôvodov pracovných povinností R. Balicu a J. Danka.  

 

2. Prioritou realizácie v II. Q 2022 bola príprava podkladu cesty od nového mosta po Dom nádeje 

a následne položenie asfaltu. Po viacerých zmenách dohodnutých termínov sa 14.06.2022 uskutočnilo 

položenie asfaltu (cca 250 m2). Pokračovalo sa na spevnení cesty od nového mosta smerom na farmu 

– Gabrik, materiál s dovozom poskytlo SPP, rozhrnutie a rozvoz previedol P. Taňkoš a konečnú úpravu 

obec.  

 

3. Zrealizoval sa nábeh (položenie obrubníkov) na časť chodníka na Markovú a do Jablonovej, 

momentálne sa prevádzajú konečné úpravy s usadením bráničky, ako zábrany proti lesným zvieratám.  

 

4. Parkovisko pri Dome nádeje - začalo sa s výkopovými prácami na položenie obrubníkov. 

Predpokladané ukončenie ku Dňu obce:  

Termín: 20. 08. 2022 

 

5. Výdatnosť prameňov .  L. Mitro v spolupráci s obcou a firmou P. Taňkoša (poskytnutie bagra) 

previedol práce na zvýšení výdatnosti prameňa č. 2. Verím, že tento zrealizovaný zámer využitím 

priesakov z potoka Lipova do prameňa č. 2 sa vydarí. Zatiaľ aj v čase dvojmesačného sucha nám 

postačuje výdatnosť prameňa č. 2. 

 Pre vašu informáciu hlásenie L. Mitra za jún 2022: 

výdatnosť prameňov– 121 m3/deň 

spotreba obce a DSS – 48 m3/deň  

bežná spotreba je do 40 m3, v tomto období sucha sa zvýšila spotreba vody polievaním záhrad. 

 

6. Kvalita vody - neevidujeme žiadnu ústnu ani písomnú sťažnosť na kvalitu vody, a k nahliadnutiu 

každému občanovi sú k dispozícií protokoly odberu vzoriek, v ktorých sa konštatuje, že vzorky vody 



odobrané poverenými pracovníkmi sú v súlade s požiadavkami vyhlášky č. 97 Ministerstva 

zdravotníctva SR.  

 

7. Vianočná výzdoba - dotácia na zakúpenie vianočnej výzdoby bola schválená a 6 000 EUR je na účte 

firma nám dala 30% zľavu na jednotlivé druhy výzdob a na tie sa už odoslala objednávka. Prebieha určenie 

miesta na zavesenie a el. Napojenie 

 

8. DEŇ OBCE – občerstvenie a guľáš sa bude podávať pre občanov obce Jabloň, tak ako to bolo 

zaužívané na základe lístkového systému. Sú zabezpečené skákacie hrady pre deti, 3 ks autíčok, ktoré 

povozia deti po viacúčelovom ihrisku,  popcorn, cukrová vata, maľovanie na tvár. V rámci kultúrneho 

programu: FS Orgonina -30 členov- tanec a spev + živá hudba, súbor Novešan – spev  chlapi, 

vystúpenie prijímateľov sociálnych služieb DSS Jabloň. Súťaže pre deti, hasiči obce Jabloň predvedú 

hasičskú techniku. Rozdelia sa ešte úlohy, preto prosím OZ, aby bolo nápomocné pri tejto akcii. 

Štefan Dzurov – poslanec OZ 

 

1. Ako sa vyvíja situácia s farmou, kde malo byť airsoftové ihrisko. 

ODPOVEĎ starostu obce: 

Zistil sa majiteľ pozemkov, je to v riešení. Kedže to nie je obecný pozemok, súhlas musí dať majiteľ 

pozemkov a budov. 

 

2. Navrhujem,aby sa pri najbližšom zastupiteľstve schválila položka do rozpočtu ohľadom kostola v obci 

Jabloň ( nejaké opravy, maľba, príspevok na zakúpenie vybavenia atď). 

 

3. Ako často sa prevádzajú kontroly pitnej vody- 

ODPOVEĎ starostu obce: 

Vzorky sa odoberajú 4 krát ročne poverenými pracovníkmi a zasielajú na rozbor do Dolného Kubína, 

okrem toho Regionálny úrad verejného zdravotníctva Humenné prevádza neohlásené kontroly.  Obecný 

úrad neeviduje doterazý žiadnu písomnú, telefonickú ani ústnu sťažnosť na kvalitu pitnej vody. Záver v 

protokole doteraz znie:,, Dodaná vzorka je v  súlade s požiadavkami vyhlášky č. 97 minist. Zdrav. 

 

Milan Dzurov – poslanec OZ 

 

1. Ako pokračuje legalizácia pozemku pod vodojemov. 

ODPOVEĎ starostu obce: 

Je to na veľmi dobrej ceste, právnik JUDr. Wagner to zabezpečuje v rámci obce. Do konca roka by to malo 

byť v poriadku. 

 

BOD č. 17 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 

Uznesenie bolo schválené. 



BOD č. 18 ZÁVER 

 

Nakoľko program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný starosta obce vyhlásil 

zasadnutie za ukončené. 

 

                  

 

 

 

         

Overovatelia zápisnice: 

 

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

 

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

 

 

Zapisovateľka: 

 

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

   

   

 

 

 

 

 

 

V Jabloni dňa15. 07. 2022                                                   

                                                                                                Vladimír Koscelník, starosta obce              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               UZNESENIE č.    2/2022 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jabloni 

konaného dňa 15. 07. 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jabloni: 

 

A/berie na vedomie 

1. Informáciu o DNI OBCE JABLOŇ – 27. 08. 2022 

2. Zavedenie lístkového systému na vydávanie občerstvenia pre občanov obce Jabloň 

3. Diskusné  príspevky starostu obce a poslancov OZ 

B/ schvaľuje 

1. Program obecného zastupiteľstva 

2. Zapisovateľa  

3. Overovateľov zápisnice 

4. Návrhovú komisiu 

5. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 

6. Plán činnosti na  III. Q 2022 

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 232 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,  parcela registra 

,,C“ č. 191/1  medzi Obcou Jabloň, sídlom Jabloň 75, 067 13 Rokytov pri Humennom, IČO: 00323055, 

zastúpená starostom obce Vladimírom Koscelníkom ako predávajúcim a Jánom Harvilom 

a Ľuboslavou Harvilovou, trvale bytom Tyršova 1706/3, 066 01 Humenné, ako kupujúcim za 

dohodnutú cenu 0,50 EUR za m2.  Pozemok je pre obec nevyužiteľný vzhľadom na rozmery (šírka-2-

3 m), a je to úvoz po bývalej ceste. 

8. VZN č. 1/2022 - O URČENÍ NÁZVU ULÍC A ČÍSLOVANÍ STAVIEB V OBCI 

9. VZN č. 2/2022 -O PRAVIDLÁCH ČASU PREDAJA V OBCHODE A ČASU PREVÁDZKY 

SLUŽIEB NA ÚZEMÍ OBCE 

10. VZN č. 3/2022 - O PODROBNOSTIACH O ORGANIZÁCII MIESTNEHO REFERENDA V OBCI 

11. VZN č. 4/2022 - O PRAVIDLÁCH NA UDRŽIAVANIE ČISTOTY V OBCI A OCHRANY 

VEREJNEJ ZELENE NA ÚZEMÍ OBCE JABLOŇ 

12. VZN č. 5/2022 - O určení činností, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas 

alebo na určitom mieste 

13. Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 

 

 



 

 

C/ poveruje 

1. Hlavnú kontrolórku obce výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti 

 

D/ určuje 

1. V súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 

2022 – 2026 počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Jabloň v počte 5. 

 

2. V súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2022 – 2026 rozsah výkonu funkcie 

starostu obce Jabloň takto: Na polovičný úväzok 

 

 

 

 

 

JABLOŇ/ 15. 07. 2022     Vladimír Koscelník, starosta obce 

 

 

 

 

 


