
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. 1/2023 

zo zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa  17. 02. 2023 

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie návrhovej komisie 

4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

5. Schválenie programu OZ 

6. Kontrola plnenia uznesení 

7. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky obce Jabloň za rok 2022 

8. Plán činnosti na I. Q 2023 

9. Plán činnosti na rok 2023 

10. Diskusia 

11. Návrh na uznesenie 

12. Záver 

 

 

BOD č. 1   Otvorenie zasadnutia 

 

Zasadnutie poslancov OZ otvorila v mene prítomného starostu obce Mgr. Patrícia Barančíková. 

Skonštatovala, že z celkového počtu 5 poslancov je prítomných 5, t. j. obecné zastupiteľstvo je 

uznášaniaschopné. Zasadnutie bolo otvorené o 14.30 hod. 

 

 

BOD č. 2   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice Ing. Zuzanu Židzikovú a za overovateľov zápisnice: 

 

1. Štefániu Dudovú 

2. Ing. Michala Bukovčíka 

 

 

BOD č. 3   Schválenie návrhovej komisie 

 

Do návrhovej komisie boli schválení: 

 

 Ing. Michal Bukovčík  - predseda návrhovej komisie 

 Štefánia Dudová  - člen návrhovej komisie 

 Ing. Zuzana Židziková - člen návrhovej komisie  
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BOD č. 4   Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

 

Novozvolení poslanci, ktorí neboli prítomní na ustanovujúcom zasadaní OZ (Michal Bazár, Štefan 

Dzurov), prečítaním zložili zákonom predpísaný sľub a svojim podpisom ho potvrdili. 

 

 

BOD č. 5   Schválenie programu obecného zastupiteľstva 

 

Poslanci schválili program obecného zastupiteľstva. Poslanci o tomto návrhu hlasovali nasledovne: 

 

 

HLASOVANIE POČET POSLANCOV OZ 

za 5 

proti 0 

zdržali sa 0 

 

 

BOD č. 6   Kontrola plnenia uznesení 

 

Mgr. P. Barančíková v mene prítomného starostu obce oboznámila poslancov s plnením úlohy 

vyplývajúcej z uznesenia z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva – zakúpiť posypovú soľ 

a rozsypať ju na úsekoch, ktoré sú šmykľavé: Posypová soľ bola zakúpená a občanom bola rozdaná 

v množstve 5 kg posypovej soli na jedno číslo domu. Výzva na prevzatie si posypovej soli bola 

zverejnená v obecnom rozhlase, na internetovej stránke obce a na obchode. Do dnešného dňa sa občanom 

obce rozdalo cca 300 kg posypovej soli. 

 

Pripomienku predniesla poslankyňa Š. Dudová, ktorá tlmočila nespokojnosť niektorých občanov 

s takýmto riešením – preniesť zodpovednosť za posyp verejného priestranstva na občanov by mal obecný 

úrad len so súhlasom občanov. Starosta obce vysvetlil, že občanom bolo toto riešenie ponúknuté ako 

možnosť, nie povinnosť. 

 

 

BOD č. 7   Správa o činnosti hlavnej kontrolórky obce Jabloň za rok 2022 

 

Správu hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2022 zo dňa 14. 02. 2023, ktorá bola 

poslancom doručená pred konaním zasadnutia obecného zastupiteľstva, krátko zhrnula hlavná 

kontrolórka obce Ing. Mária Kulanová. V svojom vystúpení uviedla, že kontrolná činnosť v roku 2022 

bola zameraná na kontrolu plnenia uznesení OZ za 2. polrok 2021, kontrolu návrhu záverečného účtu 

obce za rok 2021, kontrolu plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu obce k 30.06.2022 

a vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce na rok 2023 a viacročného rozpočtu na 

roky 2024 a 2025. 

 

V závere skonštatovala, že obec Jabloň pri výkone samosprávy v roku 2022 dodržiavala príslušné právne 

predpisy pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce.  

  

 

 

 



BOD č. 8   Plán činnosti na I. Q 2023 

 

Plán činnosti na I. Q 2023 bol poslancom doručený pred konaním OZ a je prílohou tejto zápisnice. 

Jednotlivé body plánu činnosti stručne poslancom ozrejmila Mgr. Patrícia Barančíková. Starosta obce 

otvoril rozpravu k tomuto bodu programu. Poslanci nemali k plánu činnosti žiadne pripomienky a o jeho 

schválení hlasovali nasledovne: 

 

HLASOVANIE POČET POSLANCOV OZ 

za 5 

proti 0 

zdržali sa 0 

 

 

BOD č. 9   Plán činnosti na rok 2023 

 

Plán činnosti na rok 2023 bol poslancom doručený pred konaním OZ a je prílohou tejto zápisnice. 

Starosta obce otvoril rozpravu k tomuto bodu programu. V rozprave k jednotlivým bodom plánu 

činnosti na rok 2023 poslanci zaujali nasledovné stanovisko: 

K 1. a 2. bodu plánu činnosti (prevedenie elektroinštalácie a napojenie vody a odpadu budovy 

Hasičskej zbrojnice) – poslankyňa Z. Židziková sa informovala, či sa s týmito prácami počítalo 

v rozpočte na rok 2023. Starosta obce ozrejmil, že s nákladmi na tieto práce sa počítalo v položke 

rozpočtu 111637004 – Všeobecné služby. 

K 4. bodu plánu činnosti (úprava okružnej cesty popri Výravke od mosta k vyústeniu na obecnú cestu 

pri dome č. 32) – poslanci navrhli tieto práce v tomto kalendárnom roku nerealizovať. 

K 5. bodu plánu činnosti (prístupová cesta k stavebným pozemkom č. 86, 78/1, 78/2, 78/3, 78/4) – 

poslanec M. Bazár sa informoval, kto je vlastníkom tejto prístupovej cesty. Starosta obce informoval 

poslancov, že jej vlastníkom je obec. 

K 6. a 7. bodu plánu činnosti (zhotovenie malého skladu pre potreby ČOV, údržba zvetraných 

nadzemných častí ČOV) – poslanec M. Bukovčík navrhol namiesto takýchto čiastkových riešení 

zrealizovať prestrešenie betónovej plochy a odhlučnenie ČOV. Starosta obce vysvetlil, že podľa 

vyjadrenia Ing. Jarabinského stačí prekryť technológiu ČOV; nie je nutné prestrešenie celej betónovej 

plochy. Poslanec M. Bukovčík žiadal upresniť, na čo presne má slúžiť sklad s rozmermi 3x3 m. 

Starosta obce mu podal vysvetlenie, že sklad by mal slúžiť na uskladnenie potrieb na údržbu ČOV. 

Poslanec M. Bukovčík navrhol za zvýšené náklady spolu urobiť prestrešenie a sklad ČOV. Starosta 

sľúbil v budúcnosti vypracovať predbežnú kalkuláciu nákladov na realizáciu tohto návrhu. 

Starosta obce navrhol do plánu činnosti na rok 2023 doplniť bod 10 – Inštalácia kamerového systému 

v obci a inštalácia erbu obce. Upresnil, že na inštaláciu kamerového systému bola firmou bHComp, 

s. r. o., Zalužice vypracovaná cenová ponuka s kalkuláciou nákladov vo výške cca 2000,-- €. Obec 

navrhuje umiestniť 4 kamery na miestach: ČOV, budova OcÚ, detské ihrisko a Centrum mládeže. 

Zároveň firma ponúkla osadenie a nasvietenie erbu obce za cenu cca 200,-- €. Erb obce bol 

zaobstaraný spolu s vianočnou výzdobou z projektu Nadácie SPP ešte v minulom roku. Firma COMP 

funguje na trhu cca 10 rokov, inštalovala kamerové systémy vo viacerých obciach v okresoch 

Humenné, Medzilaborce, Michalovce (napr. v obciach Hankovce, Zbudské Dlhé, Adidovce, 

Zalužice, Topoľovka).  



K 10. bodu plánu činnosti sa poslanci vyjadrili nasledovne: poslankyňa Z. Židziková sa informovala, 

či sa kamerový systém bude inštalovať v súčinnosti s firmou, ktorá zastrešuje ochranu osobných 

údajov pre obec. Starosta obce upresnil, že ochranu osobných údajov pre obec zastrešuje firma PP 

Protect a k návrhu a inštalácii kamerového systému bude prizvaná. Poslanci M. Bukovčík a Š. 

Dzurov mali záujem o presnejšie informácie o firme a nimi ponúkanom produkte. Starosta ponúkol 

zorganizovanie pracovného stretnutia zástupcov firmy a zástupcov poslancov v nasledujúcom týždni; 

na stretnutí prisľúbil účasť poslanec M. Bukovčík. Za inštaláciu kamerového systému hlasovalo 

všetkých 5 poslancov; to, či realizáciu kamerového systému bude realizovať firma COMP Humenné, 

bude známe po pracovnom stretnutí a zistení bližších informácií o firme a ponúkanom produkte. 

S osadením erbu obce poslanci súhlasili (nakoľko erb obce je zakúpený od minulého roka); rozprava 

prebehla ohľadom miesta jeho osadenia a realizácie osadenia. Poslanec Š. Dzurov navrhol, či nie je 

možné osadiť erb svojpomocne. Poslanci navrhli ako možné miesta osadenia erbu: vstup do obce 

(križovatka s hlavnou cestou do M-laboriec), prečerpávacia stanica pri hlavnej ceste, pri budove 

OcÚ. Diskusiou dospeli k záveru, že najlepším miestom na osadenie erbu je pri budove OcÚ – za 

osadenie erbu pri budove OcÚ poslanci hlasovali nasledovne: 

HLASOVANIE POČET POSLANCOV OZ 

za 3 

proti 0 

zdržali sa 2 

 

K bodu 4. plánu činnosti, časť „Kultúrne podujatia“ (Mikuláš – v spolupráci s DHZO – rozdávanie 

darčekov deťom v obci na hasičskom aute) – poslankyňa Š. Dudová navrhla, aby sa zachovávali 

tradície a Mikuláš rozdával deťom darčeky tak ako tomu bolo v nedávnej minulosti – v kostole. 

Starosta obce reagoval, že v pláne je len návrh jednotlivých podujatí a samotná realizácia 

a podrobnosti sa budú preberať a bude sa o nich hlasovať na neskorších zasadnutiach OZ. 

Po vyčerpaní všetkých pripomienok starosta obce ukončil rozpravu k 9. bodu programu a poslanci 

hlasovali o návrhu na schválenie Plánu činnosti na rok 2023. Poslanci schválili Plán činnosti na rok 

2023 s pripomienkami a výhradou k bodu 4, ktorý neschválili. Hlasovali nasledovne: 

HLASOVANIE POČET POSLANCOV OZ 

za 5 

proti 0 

zdržali sa 0 

 

Starosta obce navrhol hlasovať o návrhu kultúrnej akcie z Plánu činnosti – Deň matiek (zabezpečenie 

darčeka pre matky s trvalým bydliskom v obci Jabloň) – náklad na akciu cca 700,-- € (cca 100 

matiek/7,-- €). Poslanci o tomto návrhu hlasovali nasledovne: 

HLASOVANIE POČET POSLANCOV OZ 

za 5 

proti 0 

zdržali sa 0 

 

 



BOD č. 10   Diskusia 

 

Mgr. P. Barančíková v mene prítomného starostu obce otvorila diskusiu. V diskusii vystúpili: 

 

1. Diskusný príspevok starostu obce k vystúpeniu Mgr. M. Bazárovej na ustanovujúcom OZ za starostu 

predniesla Mgr. P. Barančíková a je prílohou tejto zápisnice. 

 

2. Ing. Mária Kulanová, hlavná kontrolórka: reagovala na diskusný príspevok starostu obce, stručne 

objasnila finančnú situáciu obce a vysvetlila, ako sa posudzuje dlhové zaťaženie obce. 

 

3. Poslankyňa Z. Židziková sa informovala, či ovplyvnia zálohové platby za energie rozpočet obce. 

Starosta vysvetlil, že obec podpísala v minulom roku zmluvu na dodávku energií za zazmluvnené ceny 

na roky 2023 a 2024 a tým pádom došlo len k nepatrnému nárastu cien energií. 

 

4. Poslanec Š. Dzurov upozornil na neupratané kopy konárov pri Výravke (smer hore od mosta) a na to, 

že mali byť zoštiepkované zamestnancom obce počas zimného obdobia, keďže bola zakúpená 

štiepkovačka. Starosta obce odpovedal, že v budúcom týždni je objednaná firma na štiepkovanie 

konárov, nakoľko ide o konáre väčšej hrúbky.  

 

5. Poslankyňa Š. Dudová upozornila, že časť mosta cez Výravku je odstavená už niekoľko mesiacov 

a nakoľko je to jediná prístupová cesta do obce, je potrebné zo strany starostu vyvíjať tlak na Správu 

ciest, aby sa plánovaná rekonštrukcia konečne zrealizovala. Starosta prisľúbil, že sa bude o predmetnej 

veci informovať. 

 

6. Poslankyňa Š. Dudová upozornila, že pri III. ochrannom pásme vodného zdroja je vnadisko – je tam 

vyvezená siláž na kŕmenie zveri a zároveň ide o vnadisko, ktoré poľovné združenie nemá evidované. 

Navrhla jednať s poľovným združením o presunutí vnadiska na iné miesto ďalej od ochranného pásma 

vodného zdroja. Zároveň navrhla, aby obec vstúpila do jednania so Štátnymi lesmi v súvislosti 

s prípravou nového Plánu starostlivosti o les. 

 

7. Poslanec M. Bazár sa informoval, či je obec ako vlastník obecného vodovodu zároveň aj jeho 

správcom. Starosta vysvetlil, že nie, nakoľko obec nemá odborne spôsobilú osobu na správu vodovodu. 

Správu vykonáva firma W-Control, s. r. o. na základe uzatvorenej zmluvy. 

 

8. Poslanec M. Bukovčík sa informoval, či bude potrebné robiť nový hydrogeologický posudok 

k vodnému zdroju. Starosta obce odpovedal, že nie, nakoľko posudok vyhotovený v r. 2012 je stále 

platný. 

 

 

 

BOD č. 11   Návrh na uznesenie  

 

Starosta obce vyzval predsedu návrhovej komisie, aby predložil návrh na uznesenie z rokovania OZ. 

Vyzval poslancov na vznesenie pripomienok, resp. doplnkov k uzneseniu. Keďže neboli zo strany 

poslancov vznesené žiadne pripomienky ani doplnky, dal o návrhu na uznesenie hlasovať. Poslanci o 

návrhu na uznesenie hlasovali nasledovne: 

 



HLASOVANIE POČET POSLANCOV OZ 

za 5 

proti 0 

zdržali sa 0 

 

 

BOD č. 12   Záver 

 

Nakoľko program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný,  starosta obce vyhlásil zasadnutie 

za ukončené. 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Štefánia Dudová  ............................................... 

 

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

 

Zapisovateľka: 

 

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

 

 

 

 

Jabloň 17. februára 2023 

Vladimír Koscelnik, starosta obce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE č. 1/2023 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jabloni 

konaného dňa 17. 02. 2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jabloni: 

a) berie na vedomie: 

 

 Správu hlavnej kontrolórky obce Jabloň o kontrolnej činnosti za rok 2023 

 diskusné  príspevky: starostu obce, hlavnej kontrolórky Ing. Márie Kulanovej, poslancov OZ 

 

b) konštatuje, že: 

 
Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného 

zastupiteľstva:  

 Michal Bazár 

 Štefan Dzurov 

 

c) schvaľuje: 

  

 program obecného zastupiteľstva 

 zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 návrhovú komisiu 

 plán činnosti na  I. Q 2023 

 plán činnosti na rok 2023 s pripomienkami a výhradou voči bodu 4; rozšírený o bod 10 

 osadenie erbu obce pri budove OcÚ 

 akciu „Deň matiek“ – zabezpečenie darčeka pre matky v celkovej výške nákladov cca 700,-- € 

 

d) neschvaľuje: 

 

 bod 4 plánu činnosti na rok 2023 (okružná cesta popri Výravke od mosta k vyústeniu na obecnú 

cestu pri dome č. 32) 

 

 

 

 

 

Jabloň 17. februára 2023                                                Vladimír Koscelnik, starosta obce 


