
 

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    

z ustanovujúceho zasadnutia OZ v Jabloni, konaného dňa 13. 12. 2022 
 

Program:  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice 

3. Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva 

a o výsledku voľby starostu obce a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi 

a poslancom novozvoleného zastupiteľstva 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

6. Vystúpenie starostu 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva 

8. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov 

9. Zriadenie komisie podľa čl.7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov 

10. Poverenie poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva v prípadoch 

podľa §12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta za bodkočiarkou, ods. 5 piata veta a odsek 6. tretia veta 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

11. Určenie zástupcu starostu 

12. Určenie poslancov pre styk s peňažnými ústavmi 

13. Určenie platu starostu obce 

14. Diskusia 

15. Schválenie uznesenia 

16. Záver 

 

 

BOD č. 1   Otvorenie zasadnutia 

 

Vážené dámy, vážení páni, vážená pani predsedníčka miestnej volebnej komisie, otváram prvé 

zasadanie Obecného zastupiteľstva, na ktorom Vás všetkých srdečne vítam. Konštatujem, že celkového 

počtu 5 poslancov sú prítomní 3. 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 Mgr. Patríciu Barančikovú a  overovateľov 

zápisnice: 

 

1. Ing. Michal Bukovčík 
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2.   Ing. Zuzanu Židzikovú 

 

BOD č. 3  Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného 

zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu obce a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému 

starostovi a poslancom novozvoleného zastupiteľstva 

 

 

Predsedkyňa miestnej volebnej  komisie Mgr. Miriam Tilňáková informovala o výsledkoch 

volieb v obci a odovzdala starostovi obce a novozvoleným poslancom osvedčenie o zvolení. 

 

VÝSLEDKY VOLIEB: 

 

Celkový počet  voličov: 328 

Platné hlasy pre voľby do obecného zastupiteľstva- 213 

Platné hlasy pre voľby starostu obce – 218 

 

Za starostu obce Jabloň s počtom hlasov 75 bol zvolený Vladimír Koscelnik 

Ďalší kandidáti na starostu obce skončili v takomto poradí s počtami hlasov: 

     Ing. František Sitrčík -56 hlasov 

     Marek Horvát –           51 hlasov 

     Michal Kocka –           36 hlasov 

 

Do obecného zastupiteľstva boli zvolení:  

     Ing. Zuzana Židziková  - 111 hlasov 

     Ing. Michal Bukovčík  –    93 hlasov 

     Štefan Dzurov –                79 hlasov 

     Štefánia Dudová –            78 hlasov 

     Vladimír Koscelník –       71 hlasov 

 

Náhradníci –kandidáti, ktorí neboli zvolení: 

Michal Bazár –                63 hlasov 

Anton Demko –               54 hlasov 

Maroš Pohl –                   53 hlasov 

Ing.Tomáš Sura-              53 hlasov 

Anna Dankov –                52 hlasov 

Pavol Dušák–                   45 hlasov 

Ján Danko-                       40 hlasov 

Štefan Labanc-                 40 hlasov 

Ing. Katarína Gabríková- 28 hlasov 

Ján Lukáč-                        28 hlasov 

Vladimír Danko-              22 hlasov 

 

 

BOD č. 4 Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

 

 Sľub starostu predniesol  člen Obecného zastupiteľstva p. Ing. Michal Bukovčík poverený 

starostom obce. Starosta obce p. Vladimír Koscelník  ho potvrdil svojim podpisom pod  text sľubu, 

insígnie nebolo potrebné odovzdávať, pretože p. Vladimír Koscelník pokračuje vo svojej funkcii 

naďalej. Sľub starostu je súčasťou zápisnice. 

 

BOD č. 5  Zloženie sľubu poslancov a novozvoleného obecného zastupiteľstva 

 

Novozvolení poslanci prečítaním zložili zákonom predpísaný sľub a svojim podpisom ho potvrdili. 



 

 

BOD č. 6  Vystúpenie starostu  

 

Po vykonaní sľubu poslancov predniesla za starosta obce stručný príhovor Mgr. Patrícia 

Barančiková, v ktorom poďakoval za dôveru a vyslovil želanie, aby OZ pracovalo čo najlepšie pre 

rozvoj obce. 

 Príhovor je súčasťou zápisnice. 

 

BOD č. 7  Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva 

                   

Starosta oboznámil poslancov s programom zasadnutia a navrhol o programe hlasovať. 

  

Poslanci o tomto návrhu hlasovali: 

 

HLASOVANIE POČET POSLANCOV OZ 

za 3 

proti 0 

zdržali sa 0 

 

Program zasadnutia bol schválený 

  

BOD č. 8 Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba ich 

predsedov 

 

Starosta obce navrhol, aby návrhová komisia pracovala  v tomto zložení: 

 

Predseda – Ing. Michal Bukovčík 

1. Člen –  Ing. Zuzana Židziková, 

2. Člen – Štefánia Dudová. 

 

 

HLASOVANIE POČET POSLANCOV OZ 

za 3 

proti 0 

zdržali sa 0 

 

Návrh bol schválený 

 
Ďalej navrhol, aby mandátová komisia pracovala v tomto zložení: 

 

 Predseda – Ing. Zuzana Židziková 

1. Člen –   Ing. Michal Bukovčík 

2. Člen –   Štefánia Dudová. 

 

HLASOVANIE POČET POSLANCOV OZ 

za 3 

proti 0 

zdržali sa 0 
  

Návrh bol schválený 

  



Mandátová komisia konštatovala, že osvedčenie o zvolení starostu a poslancov obecného 

zastupiteľstva boli vydané v súlade s výsledkami volieb do orgánov samosprávy. 
  

            Starosta obce predložil návrh na zriadenie týchto ďalších komisií, do ktorej boli navrhnutí ako: 

 

a) komisia pre oblasť financií, plánu a rozpočtu a správy obecného majetku 

 

Predseda -  Ing. Zuzana Židziková 
Členovia - Ing. Katarína Puškárová, Mgr. Katarína Dušáková, Mgr. Patrícia Barančiková, 

Štefánia Dudová 

 

b) komisia pre životné prostredie, výstavbu a územný plán 

 

Predseda – Ing. Michal Bukovčík 
Členovia – Ing. Ján Horvát, Ján Kontúľ, Ján Danko. 

 

c) komisia pre ochranu verejného poriadku 

 

Predseda – Štefánia Dudová 
Členovia- Marek Horvát., Michal Bazár, Agnesa Hudáková, Ing. Ján Paško 

 

HLASOVANIE POČET POSLANCOV OZ 

za 3 

proti 0 

zdržali sa 0 

Návrh bol schválený 

 

BOD č. 9 Zriadenie komisie podľa čl.7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej 

členov 

Starosta navrhol, aby komisia pracovala v tomto zložení: 

 

Predseda – Ing. Zuzana Židziková 
1. Člen –  Ing. Michal Bukovčík, 

2. Člen-   Štefánia Dudová. 

 

 

HLASOVANIE POČET POSLANCOV OZ 

za 3 

proti 0 

zdržali sa 0 

 

Návrh bol schválený 

 

BOD č. 10 Poverenie poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva 

v prípadoch podľa §12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta za bodkočiarkou, ods. 5 piata veta 

a odsek 6. tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov 

 

Starosta navrhol poveriť zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch 

podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poslanca/kyňu  Ing. Zuzanu Židzikovú. 



Vysvetlil, že sa jedná o poverenie v zmysle novely zákona o obecnom zriadení v prípade, keď 

starosta obce alebo jeho zástupca odmietne zvolať zasadnutie. 

 

 

HLASOVANIE POČET POSLANCOV OZ 

za 3 

proti 0 

zdržali sa 0 

 

Návrh bol schválený 

 

BOD č. 11 Určenie zástupcu starostu 

 

 V súlade s novelou zákona o obecnom zriadení, obecné zastupiteľstvo nehlasuje o zvolení 

zástupcu starostu, ale starosta obce poveruje jeho zastupovaním jedného z poslancov. Starosta obce 

poveril zastupovaním p. Ing. Michala Bukovčíka . 

 

BOD č. 12 Určenie poslancov pre styk s peňažnými ústavmi 
 

Starosta obce Navrhol, aby platobné príkazy a ostatné  transakcie na účtoch obecného úradu 

zastupoval starosta obce, jedná sa o tieto účty: 

 

a) SK06 5600 0000 0042 1097 3001- Prima banka, a. s. , Humenné (bežný účet obce) 

b) SK54 5600 0000 0042 1097 0003– Prima banka, a. s. , Humenné (na príjem dotácií) 

c) SK19 5600 0000 0042 1097 8005- Prima banka, a. s., Humenné   (úverový účet) 

 

Poslanci o tomto návrhu hlasovali takto: 

 

HLASOVANIE POČET POSLANCOV OZ 

za 3 

proti 0 

zdržali sa 0 

  

 Návrh bol schválený 

 

BOD č. 13   Určenie platu starostu obce 

 

 V tomto bode zasadnutia poslanci OZ pristúpili k schvaľovaniu platu starostu obce.  

 Podľa zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 

obcí a primátorov miest v platnom znení  bol schválený obecným zastupiteľstvom  úväzok starostu v 

rozsahu  50 %  - 90 dní pred voľbami. 

V súlade s novelou zákona  č. 253/1994 Z. z. patrí starostovi obce – Vladimírovi Koscelníkovi 

plat vo výške 1,65 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve               

( 1 211,00 EUR) čo činí 1 998,15 EUR. Schválený polovičný úväzok starostu obce predstavuje sumu: 

999,07 EUR.   

Poslanci OZ vystúpili s návrhom základného platu starostu s navýšením 30% - t. j. – 299,72 

EUR. Plat celkovo aj s navýšením 30%: zaokrúhlene 1 299,00 EUR. 

 

 

 

Hlasovanie za návrh platu starostu Vladimíra Koscelníka s účinnosťou od 01. 01. 2023 

podľa § 3 ods. 1 zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov zvýšený o 30% 



podľa § 4 ods. 2 zákona o právnom postavení platových pomerov starostov s následnou 

valorizáciou podľa vývoja priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej 

na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok: 

 

 

HLASOVANIE POČET POSLANCOV OZ 

Za 3 

Proti 0 

zdržali sa 0 

  

Návrh bol schválený 

 

BOD č. 14 Diskusia 

                      

Poslanci a starosta sa vyjadrili podľa prezenčnej listiny k jednotlivým bodom. 

 

V diskusii bolo slovo, o ktoré požiadala, udelené obyvateľke obce Mgr. M. Bazárovej 

 

Diskusný príspevok- Štefánia Dudová: 

 

1. Je potrebné zakúpiť posypovú soľ a rozsypať ju na úsekoch, ktoré sú šmykľavé 

 

Odpoveď starostu k diskusnému príspevku: Posypová soľ bude zakúpená v priebehu týždňa 

a kritické úseky budú posypané. 

 

2. Navrhujem, aby si poslanci rozdelili jednotlivé uličky v obci Jabloň a prijímali sťažnosti, 

podnety od občanov a následne ich riešili so starostom obce. 

 

Odpoveď starostu k diskusnému príspevku:  

 

Obecný úrad je kompetentný na prijímanie a riešenie žiadosti, sťažnosti, resp. pripomienok 

občanov, preto nebudeme robiť z toho ,, rodinné úradovne“, pretože zaevidovanie a riešenie daného 

problému musí prejsť aj tak cez obecný úrad. Za 8 rokov neevidujeme žiadnu písomnú sťažnosť, 

pripomienku. Ústne pripomienky  sa riešili hneď obratom. Ja ako starosta, som i dispozícií každý deň 

aj mimo pracovnej doby a víkendu.  

Táto Vaša iniciatíva môže fungovať, ale záver bude rovnaký- podať písomne požiadavku na 

OÚ, prípadne s ústnou požiadavkou prísť na OÚ, aby sa hneď určil postup na odstránenie nedostatkov, 

alebo sa dala písomná odpoveď v rámci zákonnej lehoty.  

Ja nechcem stavať ,,múry“ medzi OÚ a občanmi, som tu pre každého z Vás, a pokiaľ sa 

pamätám - vždy čo som sľúbil občanom, to  som aj splnil a riešilo sa to písomno – ústne na OÚ. Pokiaľ 

sa to týka obecných alebo súkromných priestorov, tak priamo na príslušnom mieste. 

Samozrejme, kto a obráti na niektorého z poslancov a postúpi sa pripomienka na obecný úrad, 

a pokiaľ to bude potrebné, prizve sa sťažovateľ a dohodne sa postup riešenia.  

Nebudeme a ani predtým sme nečakali na najbližšie zastupiteľstvo pokiaľ to nebolo potrebné. 

Fungovalo to tak predtým a môj názor je, že žiadna zmena nie je potrebná. 

 

 

BOD č. 15  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 3 

Proti 0 

zdržali sa 0 

 

 

BOD č. 16 Záver 

 

Nakoľko program ustanovujúceho zasadnutia bol vyčerpaný starosta obce poďakoval všetkým 

prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.  

     

                         

Overovatelia zápisnice: 

 

Ing. Zuzana Židziková                       ................................................ 

 

Ing. Michal Bukovčík                         ................................................. 

 

 

Zapisovateľka: 

 

Mgr. Patrícia Barančiková                 ................................................. 

 

     

 

 

 

 

 

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

             Vladimír Koscelnik, starosta obce 

V Jabloni  13. 12. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZNESENIE  

        z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 13. 12. 2022 

 

 

                    Obecné zastupiteľstvo v Jabloni 

 

A. berie na vedomie 

 

1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce. 

 

2. vystúpenie novozvoleného starostu. 

 

3. Základný plat vo výške 999,07 EUR v súlade s novelou zákona č. 253/1994 Z. z. 

o platových pomeroch starostov obcí. 

 

4. Diskusné príspevky poslancov OZ 

 

 

B. konštatuje sa, že 

 

1. Novozvolený starosta obce Vladimír Koscelnik zložil zákonom predpísaný sľub 

starostu obce. 

 

2. Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub 

poslanca obecného zastupiteľstva: 

 

      Ing. Zuzana Židziková 

      Ing. Michal Bukovčík 

      Štefánia Dudová       

 

C.  Zriaďuje 

 

            1. návrhovú komisiu 

 

 Predseda – Ing. Michal Bukovčík 

            Členovia -  Ing. Zuzana Židziková, Štefánia Dudová 

 

            2. mandátovú komisiu 

 

            Predseda – Ing. Zuzana Židziková 

            Členovia – Ing. Michal Bukovčík, Štefánia Dudová 

 

             3. komisiu o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

 

             Predseda –  Ing. Zuzana Židziková 

 

             Členovia- Ing. Michal Bukovčík, Štefánia Dudová 

 

4. komisiu pre oblasť financií, plánu a rozpočtu a správy obecného majetku 

 

Predseda -  Ing. Zuzana Židziková 



Členovia - Ing. Katarína Puškárová, Mgr. Katarína Dušáková, Mgr. Patrícia Barančiková, 

Štefánia Dudová 

 

5. komisiu pre životné prostredie, výstavbu a územný plán 

 

Predseda – Ing. Michal Bukovčík 

Členovia – Ing. Ján Horvát, Ján Kontúľ, Ján Danko. 

 

6. komisiu pre ochranu verejného poriadku 

 

Predseda – Štefánia Dudová 

Členovia- Marek Horvát., Michal Bazár, Agnesa Hudáková, Ing. Ján Paško 

 

D. volí 

 

1. Zástupcu starostu p. Ing. Michala Bukovčíka. 

 

E. schvaľuje 

 

 

1.  Vladimíra Koscelníka  na podpisovanie platobných príkazov a ostatných transakcií 

na účtoch obecného úradu, týka sa to účtov: 

 

a) SK06 5600 0000 0042 1097 3001- Prima banka, a. s. , Humenné (bežný účet 

obce) 

b) SK54 5600 0000 0042 1097 0003– Prima banka, a. s. , Humenné (na príjem  

dotácií) 

                         c) SK19 5600 0000 0042 1097 8005- Prima banka, a. s., Humenné   (úverový účet) 

    

          F. poveruje 

    

1. Ing. Zuzanu Židzikovú, ktorá bude zvolávať a viesť zasadnutie obecného 

zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta za bodkočiarkou, ods. 5 

piata veta a odsek 6. tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov 

 

F. určuje   

podľa zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 

obcí a primátorov miest v platnom znení  v rozsahu  50 % určenom obecným zastupiteľstvom 

najneskôr  90 dní pred voľbami : 

1. Mesačný plat starostu obce Jabloň vo výške 1,65 násobku priemernej mesačnej mzdy 

zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR  za 

predchádzajúci kalendárny rok.   ( podľa § 3 ods. 1 a násobku podľa § 4 ods. 1 ) 

 

2.  Zvýšenie základného platu podľa § 4 ods. 2  vo výške 30 % 

spolu   vo výške  1 299,00,-  EUR s účinnosťou od 01. 01. 2023 

   

 

 

JABLOŇ/13. 12. 2022                                                        STAROSTA:................................... 

                                      Vladimír Koscelník 

 

 


