
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. 3/2022 

zo zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa  24. 10. 2022 

 

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie návrhovej komisie 

4. Schválenie programu OZ 

5. Kontrola plnenia uznesení 

6. Plán činností na IV. Q 2022 

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

8. Rozpočtového opatrenia č. 2/2022 

9. Poďakovanie poslancom za odvedené prácu 

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 4. To znamená 80 % účasť, 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 Koscelníkovú a  overovateľov zápisnice: 

 

1. Marianna Gajdošová 

2. Milan Dzurov 

 

BOD č. 3  Schválenie návrhovej komisie 

 

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

Gajdošová a p. Milan Dzurov- členovia návrhovej komisie. 

 

 

BOD č. 4  Schválenie programu obecného zastupiteľstva 

                   

Program bol schválený podľa pozvánky, ktorú obdržali všetci prítomní. 
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Poslanci o tomto návrhu hlasovali: 

 

HLASOVANIE POČET POSLANCOV OZ 

Za 4 

Proti 0 

zdržali sa 0 

 

Program bol schválený. 

 

BOD č. 5 Kontrola plnenia uznesení 

 

Uznesenia sa plnia priebežne. 

 

BOD č. 6 Plán činností na IV. Q 2022 

 

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

 

OKTÓBER 2022: 

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

altánok) 

2. Príprava na posledné zasadnutie ,,OZ“ vo volebnom období 2019 – 2022 s termínom 24. 10. 2022 

3. Pokračovať v postupnej likvidácií triedeného komunálneho odpadu zo zberného miesta a zabezpečiť 

vývoz veľkoplošných kontajnerov 

4. Príprava priestorov pri Dome nádeje a cintorína na sviatok ,,Všetkých svätých“, kosenie, hrabanie, 

potrebné úpravy 

5. Previesť inštaláciu stĺpových vianočných ozdôb podľa návrhu na ich rozmiestnenie a napojenie previesť 

tak, aby výpadok jedného vianočného panelu nebol príčinou výpadku celého verejného osvetlenia 

(podľa návrhu R. Balicu) 

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

s prispením pomoci M. Andrejova 

7. V mesiaci október zakúpiť inštalačný materiál na elek. rozvody- zatiaľ do 3 miestností a 2 x vonkajšie 

osvetlenie (limitované finančnými možnosťami) 

8. V predstihu zabezpečiť kalendár (rok 2023) a kolekcie (prejednať objednávku) 

 

NOVEMBER 2022 

1. Udržiavanie a príprava verejných priestorov na zimné obdobie 

2. Príprava rozpočtu na rok 2023 

3. Obhliadka a kontrola kanalizačných šácht 

4. V dolnej časti obce podľa dohody s L. Mitrom napojiť protipožiarne hydranty – 2 ks 

5. Spustenie vody z vodovodného systému na cintoríne a previesť zateplenie vodovodnej šachty. 

Vodovodnú šachtu zatepliť aj v centre mládeže 

6. Zmluvne zabezpečiť odhŕňanie snehu v areály obce na sezónu 2022- 2023 

7. Realizovať elektrické rozvody v hasičskej zbrojnici 

8. Ukončiť inštaláciu a napojenie vianočných ozdôb 

 



DECEMBER 2022 

1. Pravidelne zabezpečiť zjazdnosť obecných komunikácií 

2. Dopracovať rozpočet na rok 2023 

3. Pripraviť Mikuláša pre deti do 15 rokov 

4. Schválenie rozpočtu na rok 2023 

5. Zabezpečiť rozlúčku so starým rokom a schváliť na tento účel finančnú čiastku 

6. Zakúpenie a odovzdanie vianočných  kolekcií a kalendárov občanom, poslancom ,,OZ“ a pracovníkom 

,,OcÚ“ 

7. Po dvojročnej prestávke začať s prípravou na IV. Jablonský ples, aby nedošlo k narušeniu tradície, ktorá 

sa dobre uchytila. 

Poslanci o Pláne činnosti na IV. Q 2022 hlasovali takto: 

 

HLASOVANIE POČET POSLANCOV OZ 

Za 4 

Proti 0 

zdržali sa 0 

 

Plán činnosti na IV. Q 2022 bol schválený. 

 

BOD č. 7 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 150,00EUR. 

 

Poslanci OZ hlasovali za schválenie sumy 150,00 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 150,00 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 950,00EUR. 

 

Poslanci OZ hlasovali za schválenie sumy 950,00 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 950,00 EUR na zakúpenie kolekcií a kalendárov pre domácnosti obce Jabloň ako darček od obce 

na Vianoce bola schválená. 

 

BOD č. 8 Rozpočtového opatrenia č. 2/2022 

 

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

opatrenie 2/2022 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. 2/2022 bolo schválené. 

 

BOD č. 9  Poďakovanie poslancom za odvedenú prácu 

 

Naše spoločné štvorročné volebné obdobie  veľmi rýchlo prešlo, mne sa zdá, že sme nedávno začínali, 

a už je tu október 2022 a koniec nášho spoločného aktívneho účinkovania a spoločnej práce, za ktorú Vám patrí 

poďakovanie. 

Ja osobne si myslím, že naša spolupráca v priebehu celého volebného obdobia bola na veľmi dobrej 

úrovni, každý z nás pristupoval zodpovedne k potrebám obce, jej rozvoju a zveľaďovaniu, čo je podrobne 

uvedené v plnení projektových zámerov na obdobie r. 2015 – 2022, ktorý je k dispozícií pre Vašu potrebu. 

Podľa tohto dokumentu sa úlohy vyplývajúce z plnenia nielen splnili, ale veľa práce sa urobilo nad jeho 

rámec. 

Ešte raz, a na záver Vám ďakujem v mene obce a verím, že aj novozvolená garnitúra poslancov bude 

vyvíjať maximálne úsilie a pracovať v prospech našej obce. 

 



BOD č. 10 Diskusia 

 

Diskusný príspevok od p. Vladimíra Koscelníka, starostu obce 

 

1. Keďže sa končí 4- ročné volebné obdobie, chcem sa Vám poslancom OZ ešte raz poďakovať za Vašu 

spoluprácu a navrhujem, aby každému poslancovi bola schválená odmena. Výšku odmeny navrhnite a 

dáme za ňu zahlasovať. 

Diskusný príspevok – Poslanci OZ 

1. Navrhujeme 150 EUR v hrubom pre každého poslanca. 

Za odmenu pre každého poslanca vo výške 150 EUR v hrubom hlasovali poslanci takto: 

HLASOVANIE POČET POSLANCOV OZ 

Za 4 

Proti 0 

zdržali sa 0 

 

Odmena 150 EUR v hrubom pre každého poslanca bola schválená. 

 

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 4 

Proti 0 

zdržali sa 0 

Uznesenie č. 3/2022 bolo schválené. 

 

 

BOD č. 12 Záver 

 

Nakoľko program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný starosta obce vyhlásil zasadnutie 

za ukončené. 

                          

Overovatelia zápisnice: 

 

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

 

Milan Dzurov             ........................................................ 

 

Zapisovateľka: 

 

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

 

V Jabloni dňa 24. 10. 2022                                                   

                                                                                                      Vladimír Koscelnik, starosta obce              



 

              UZNESENIE č.    3/2022 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jabloni 

konaného dňa 24. 10. 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jabloni: 

A/berie na vedomie 

1. Poďakovanie poslancom za odvedenú prácu 

2. Diskusné  príspevky v takomto znení: 

Diskusný príspevok od p. Vladimíra Koscelníka, starostu obce 

 

1. Keďže sa končí 4- ročné volebné obdobie, chcem sa Vám poslancom OZ ešte raz poďakovať za Vašu 

spoluprácu a navrhujem, aby každému poslancovi bola schválená odmena. Výšku odmeny navrhnite a 

dáme za ňu zahlasovať. 

Diskusný príspevok – Poslanci OZ 

1. Navrhujeme 150 EUR v hrubom pre každého poslanca. 

 

B/ schvaľuje 

1. Program obecného zastupiteľstva 

2. Zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Návrhovú komisiu 

4. Plán činností na IV. Q 2022 

5. 150,00 EUR na zakúpenie darčeka pre deti, pri príležitosti sviatku Mikuláša, 

6. 950,00 EUR na zakúpenie kolekcie a kalendárov  na Vianoce pre občanov obce Jabloň. 

7. Odmeny pre poslancov a zástupcu  starostu v takejto výške: 150 EUR/1 poslanec 

8. Rozpočtové opatrenie 2/2022 

 

 

 

V Jabloni dňa 24. 10. 2022                                                                     VLADIMÍR KOSCELNÍK 

                                                                                                                         STAROSTA OBCE 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


