
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. 4/2022 

zo zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa  07. 12. 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 hlavnej kontrolórky obce Jabloň na I. polrok 2023 

7. Správa z kontroly plnenia príjmov a čerpania výdavkov Obce Jabloň za I. polrok 2022, 

vykonanej na základe Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 

8. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu rozpočtu obce Jabloň na rok 20223 a k 

viacročnému rozpočtu na roky 2024, 2025 

9. Návrh plánu rozpočtu 2023 s výhľadom r. 2024, 2025 

10. Rozpočtové opatrenie č. 3/2022 

11. Prerokovanie upozornenia prokurátora podľa §28 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z. z. 

o prokuratúre v znení neskorších predpisov – náhradná výsadba drevín v obci Jabloň – 

zavedenie písomnej evidencie 

12. Diskusia 

13. Návrh na uznesenie 

14. 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. Dianu Koscelníkovú  a  overovateľov zápisnice: 

1. Mariannu Gajdošovú, 

 

2.   Milana Dzurova . 

 

BOD č. 3  Schválenie návrhovej komisie 

 

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

Dzurov a p. Diana Koscelníková- členovia návrhovej komisie. 
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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 2023 

 

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Jabloň na I. polrok 2023, ktorý 

vypracovala kontrolórka obce Ing. Mária Kulanová, dňa 22. 11. 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 dňa 22. 11. 2022. 

 

Poslanci o Pláne kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Jabloň na I. polrok 2023  hlasovali 

takto: 

 

HLASOVANIE POČET POSLANCOV OZ 

Za 4 

Proti 0 

zdržali sa 0 

 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Jabloň na I. polrok 2023 bol schválený. 

 

BOD č. 7  Správa z kontroly plnenia príjmov a čerpania výdavkov Obce Jabloň za I. polrok 2022, 

vykonanej na základe Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 

  

 Dátum vykonania kontroly: 28. 11. 2022. Kontrolované obdobie: I. polrok 2022.  

 Predmet kontroly: Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samospráva a o zmene a doplnení niekt. zákonov v z. n. p. pri plnení 

príjmov  a čerpaní výdavkov rozpočtu obce k 30. 06. 2022. 

 Výsledok kontroly: Kontrolný orgán pri finančnej kontrole (ďalej len ,,kontrola“) vychádzal zo 

základných údajov schváleného rozpočtu na kal. Rok 2022 z 10. 12. 2021, Uzn. OZ č. 4B/2021. Rozpočet 

obce Jabloň na rok 2022 bol zostavený vyrovnaný.  V súlade s §12 ods. 3 predmetného zákona v priebehu 

rozpočtového roka obec sleduje vývoj svojho hospodárenia, a v prípade potreby prijíma potrebné 

opatrenia, napr. usiluje sa o zvýšenie príjmov, reaguje na zníženie plnenia rozpočtu príjmov viazaním 

rozpočtových výdavkov a pod. Obec vykonala úpravu rozpočtu v sledovanom období rozpočtovým 

opatrením č. 1/2022. 

Záver:  

 Odporúčam sledovať plnenie rozpočtu obce jednotlivých položiek so zreteľom na hospodárnosť 

a efektívnosť. 

http://www.obecjablon.sk/


 Pri kontrole účtovných dokladov z vecného a časového hľadiska neboli zistené nedostatky. 

 Základná finančná kontrola verejných prostriedkov je zabezpečená v súlade so zákonom č. 

357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite. 

 Účtovná evidencia a dokumentácia je v náležitom poriadku. 

 

BOD č. 8 Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu rozpočtu obce Jabloň na rok 2023 a k 

viacročnému rozpočtu na roky 2024, 2025  

Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu rozpočtu obce Jabloň na rok 2023 a k viacročnému 

rozpočtu na roky 2024 -2025 zo dňa 22. 11. 2022 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. 2023 schváliť, a rozpočty na roky 2024 – 2025 zobrať na vedomie.  

Toto stanovisko je súčasťou zápisnice. 

 

BOD č. 9  Návrh rozpočtu 2023 s výhľadom r. 2024 a 2025 

 

Návrh rozpočtu 2023 s výhľadom do rokov 2024 a 2025 bol zverejnený dňa 15. 11. 2022 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 2023 s výhľadom do rokov 2024 

a 2025 jednohlasne súhlasili, tento rozpočet schválili a je súčasťou zápisnice. 

 

Poslanci o Rozpočte na rok 2023 s výhľadom r. 2024 a 2025 hlasovali takto: 

 

HLASOVANIE POČET POSLANCOV OZ 

Za 4 

Proti 0 

zdržali sa 0 

 

Rozpočet na rok 2023 s výhľadom do rokov 2024, 2025 bol schválený. 

 

BOD č. 10  Rozpočtové opatrenie č. 3/2022 

 

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

opatrenie č. 3/2022 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. 3/2022 bolo schválené. 
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BOD č. 11 Prerokovanie upozornenia prokurátora podľa §28 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z. z. o 

prokuratúre v znení neskorších predpisov – náhradná výsadba drevín v obci Jabloň – zavedenie 

písomnej evidencie 

Dňa 16. 11. 2022 obec Jabloň obdržala do elektronickej podateľne list - Upozornenie prokurátora 

podľa §28 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z. z.  o prokuratúre v znení neskorších predpisov, pod č.: Pd 

94//22/7702, kde nám navrhujú: 

 

1. prerokovať toto upozornenie na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva, 

2. zaviesť písomnú evidenciu pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu drevín vo svojom 

územnom obvode v znení ustanovenia § 48 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 

a krajiny. 

 

Starosta obce navrhol, aby sa zaviedla písomná evidencia pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu 

drevín. Parcely vhodné na náhradnú výsadba stromov a okrasných kríkov : 

 

P. 

č. 

Číslo 

parcely 

Vlastník Plánovaná výsadba 

1. 736/1 Obec Jabloň Pri novom moste 

2. 422/21 Obec Jabloň Popri ceste k ČOV 

3. 422/23 Obec Jabloň Popri ceste k ČOV 

4. 730 Vlastník neznámy-riešenie cez 

pozemkový fond 

Pred Centrom mládeže až po č. d. 

32 

5. 729/1 Vlastník neznámy-riešenie cez 

pozemkový fond 

Od č. d. 34 po č. d. 47 

6. 357 Obec Jabloň V obci 

 

Za zavedenie písomnej evidencie na náhradnú výsadbu na  hore spomínaných pozemkoch 

hlasovali poslanci takto: 

 

HLASOVANIE POČET POSLANCOV OZ 

Za 4 

Proti 0 

zdržali sa 0 

 

Návrh bol schválený. 

 

 Zo strany obce Jabloň sa výsadba zelene postupne prevádza od r. 2017 do roku 2022. Bolo 

vysadených 86 okrasných stromov a kríkov v zóne oddychu pri Výravke, v centre obce a pri centre 

mládeže. Táto výsadba prispieva k zmene vzhľadu obce a naša obec je zelenšia, upravenejšia a krajšia. 

 Spolu od r. 2017 do roku 2022 bolo vysadených 253 ks + 86 ks= 339 ks.  V počte 253 ks bolo 

prevedená náhradná výsadba stromov a okrasných kríkov firmou ISOLA BELA, s. r. o. na týchto 

parcelách: 

 

 

P. 

č. 

Číslo parcely Vlastník  Podpísaná dohoda 

1. 475/1 Michal Mikulanin Podpísaná dohoda 

2. 742/2 Michal Mikulanin Podpísaná dohoda 

3. 225 Obec Jabloň  

4. 358 Obec Jabloň  

5. 474/1 Urbariát Jabloň Daný súhlas 



6. 85 Obec Jabloň  

7. 86 Obec Jabloň  

8. 992/23 Obec Jabloň  

9. 470 Obec Jabloň  

10. 456/1 Obec Jabloň  

11. 422/16 Obec Jabloň  

 

 

BOD č. 12 Diskusia 

 

 Poslanci vystúpili podľa prezenčnej listiny, k jednotlivým bodom nemali žiadne námietky. 

BOD č. 13  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. 14 Záver 

 

Nakoľko program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný starosta obce vyhlásil 

zasadnutie za ukončené. 

 

                             

Overovatelia zápisnice: 

 

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

 

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

 

Zapisovateľka: 

 

Diana Koscelníková....................................... 

 

                                                                      

   

 

 

V Jabloni dňa 07. 12. 2022                                                ............................................................. 

                                                                                                Vladimír Koscelnik, starosta obce               

            

 

 



               UZNESENIE č.    4/2022 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jabloni 

konaného dňa 07. 12. 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jabloni: 

A/berie na vedomie 

1. Správu o výsledku následnej finančnej kontroly splnenia a čerpania rozpočtu k 30.06. 2022 

2. Rozpočet na roky 2024, 2025 

3. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Jabloň na rok 2023  a k viacročnému 

rozpočtu na roky 2024, 2025 zo dňa 22. 11. 2022 

4. Upozornenie porokurátora podľa § 28 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení 

neskorších predpisov 

5. Diskusné  príspevky poslancov OZ  

B/ schvaľuje 

1. Program obecného zastupiteľstva 

2. Zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Návrhovú komisiu 

4. Rozpočet na rok 2023 

5. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 

6. Rozpočtové opatrenie č. 3/2022 

 

7. Zavedenie písomnej agendy náhradnej výsadby drevín v obci Jabloň 

C/ poveruje 

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

2023 

 

JABLOŇ/07. 12. 2022                        Vladimír Koscelnik, starosta obce 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


