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                               Obec Jabloňovce 
 Jabloňovce č.73, 935 06  Jabloňovce 

 

 

 

 

Uznesenie č. 4/2022 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.11.2022 

v Jabloňovciach 

 

 
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

 

1. V súlade § 12 ods. 5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. program 

obecného zastupiteľstva. 

Hlasovanie: za:  5   J. Bielik, P. Blaško, J. Dubovský, Ing. Pavol Kyša, B. Marunová 

  proti:  0 

  zdržal sa:  0 

 

2. Overovateľov zápisnice pána p. Pavla Blašku a p. Jána Dubovského.. 

Hlasovanie: za:  5   J. Bielik, P. Blaško, J. Dubovský, Ing. P. Kyša, B. Marunová 

  proti:  0 

  zdržal sa:  0 

3. V súlade s § 9 ods. 2 písm. a) a c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

zmien a doplnkov prevod nehnuteľného majetku obce pozemok parcelu „C“ KN podľa 

geometrického plánu  

č. 109/2022, ktorý vyhotovil Ing. Peter Havlík parc. č. 104/2 odčlenenú z parc. č. 104 o výmere 

357 m2 v obci Jabloňovce, v k. ú. Horné Jabloňovce, druh pozemku záhrada vo vlastníctve obce, 

ktorý je evidovaný na LV č. 1 do výlučného vlastníctva p. Rastislava Lasáka, trvale bytom 

Jabloňovce č. 71 za kúpnu cenu 714 €. Podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov spôsobom z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa, pričom ho odôvodňuje: O uvedený pozemok sa užívateľ stará už niekoľko rokov a ide o 

priľahlú plochu, ktorá bezprostredne súvisí so stavbou rodinného domu. Obec neuvažuje s 

využitím uvedeného pozemku. 

Hlasovanie: za:  5   J. Bielik, P. Blaško, J. Dubovský, Ing. P. Kyša, B. Marunová 

  proti:  0 

  zdržal sa:  0 

4. Zámer predať nehnuteľný majetok obce p. Daniele Krajčírovičovej, trvale bytom Jabloňovce č. 

53 v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o majetku obcí“) a spôsob prevodu vlastníctva pozemku – priamym 

predajom vedeného v registri „C“ KN, parcela č. 113 o výmere 465 m2, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie v obci Jabloňovce, k. ú. Horné Jabloňovce, list vlastníctva č. 1 za kúpnu sumu 2 

€/m2 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

pričom ho odôvodňuje: Pozemok žiadateľka už roky udržiava, pretože tento pozemok plní funkciu 

prístupovej cesty k pozemku, ktorý je v žiadateľkinom vlastníctve. Obec neuvažuje s využitím 

uvedeného pozemku 

Hlasovanie: za:  4   J. Bielik, P. Blaško, J. Dubovský, B. Marunová 

  proti:  0 
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  zdržal sa:  1   Ing. P. Kyša 

5. Zámer predať nehnuteľný majetok obce p. Ing. Slavomírovi Budačovi, trvale bytom Jabloňovce 

č. 1 v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o majetku obcí“) a spôsob prevodu vlastníctva pozemku – priamym 

predajom vedeného v registri „C“ KN podľa geometrického plánu  č. 121.2/2022, ktorý vyhotovil 

Ing. Peter Havlík  parc. č. 2997/15 odčlenenú z parc. č. 2997/5 o výmere 808 m2, druh pozemku 

ostatná plocha v obci Jabloňovce, 

k. ú. Horné Jabloňovce, list vlastníctva č. 1 za kúpnu sumu 2 €/m2 podľa § 9a ods. 8 písm. e) 

zákona o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pričom ho odôvodňuje: O túto časť 

pozemku sa žiadateľ dlhodobo stará a užíva ju. Táto časť pozemku susedí s jeho nehnuteľnosťou, 

s ktorou tvorí neoddeliteľnú časť. Obec neuvažuje s využitím uvedeného pozemku 

Hlasovanie: za:  3   J. Bielik, P. Ing. Kyša, B. Marunová 

  proti:  1   P. Blaško 

  zdržal sa:  1   J. Dubovský 

6. Zámer predať nehnuteľný majetok obce p. Andrei Štaffovej, trvale bytom Jedľová 2, 821 07 

Bratislava v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o majetku obcí“) a spôsob prevodu vlastníctva pozemku – priamym 

predajom vedeného v registri „C“ KN podľa geometrického plánu  č. 209/2022, ktorý vyhotovil 

GEODÉZIA LEVICE, s. r. o. parc. č. 2997/16 odčlenenú z parc. č. 2997/5 o výmere 64 m2, druh 

pozemku ostatná plocha v obci Jabloňovce, k. ú. Horné Jabloňovce, list vlastníctva č. 1 za kúpnu 

sumu 2 €/m2 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa, pričom ho odôvodňuje: O túto časť pozemku sa žiadateľka dlhodobo stará a využíva ju 

ako vstup do svojej nehnuteľnosti, nakoľko iný prístup na jej pozemok nie je.  

Hlasovanie: za:  3   J. Bielik, P. Blaško, B. Marunová 

  proti:  0      

  zdržal sa:  2   J. Dubovský, Ing. P. Kyša 

7. Zámer predať nehnuteľný majetok obce p. Ing. Eugenovi Wirthovi a P. PaedDr. Márii 

Kondelčíkovej, obidvom bytom Jabloňovce 58  v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku obcí“) a spôsob 

prevodu vlastníctva pozemku – priamym predajom vedeného v registri „C“ KN podľa 

geometrického plánu  č. 010/2022, ktorý vyhotovil Kozstolányi Gabriel parc. č. 2997/17 odčlenenú 

z parc. č. 2997/5 o výmere 2 m2, druh pozemku ostatná plocha v obci Jabloňovce, k. ú. Horné 

Jabloňovce, list vlastníctva č. 1 za kúpnu sumu 2 €/m2 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku 

obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pričom ho odôvodňuje: O uvedenú časť pozemku sa 

žiadatelia starajú a využívajú ju ako vstup do pivnice, ktorú rekonštruujú a využívajú ju. Obec 

uvažuje s využitím tejto časti pozemku z dôvodu prípadnej rekonštrukcie miestnej komunikácie a s 

využitím pivnice na účel úkrytu v prípade krízovej situácie. Toto využitie sa uvedie na list 

vlastníctva kupujúcich ako ťarcha. 

Hlasovanie: za:  5   J. Bielik, P. Blaško, J. Dubovský, Ing. P. Kyša, B. Marunová 

  proti:  0 

  zdržal sa:  0 

8. Realizáciu rozšírenia verejného osvetlenia spoločnosťou GREP SLOVAKIA, spol. sr. o., ktoré 

bude pozostávať z osadenia (výkopové práce, betonáž, dodávka) 1 ks oceľového stĺpa vrátane 

uzemnenia, kabeláže, výzbroja a terénnych úprav na detskom ihrisku pri stolnom tenise, bez 

svietidla v sume 1500 € bez DPH. Dodávka a montáž 1 ks svietidla vrátane výložníka na stĺp bude 

grátis. Ďalej z dodávky a montáže 2 ks reflektorov na osvetlenie 2 kostolov s 50 % zľavou v sume 

520 € bez DPH. 

Hlasovanie: za:  5   J. Bielik, P. Blaško, J. Dubovský, Ing. P. Kyša, B. Marunová 

  proti:  0 

  zdržal sa:  0 
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9. V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a v 

súlade s § 20 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. Individuálnu výročnú správu 

Obce Jabloňovce za rok 2021. 

Hlasovanie: za:  5   J. Bielik, P. Blaško, J. Dubovský, Ing. P. Kyša, B. Marunová 

  proti:  0 

  zdržal sa:  0 

10. Mikulášske balíčky pre školopovinné deti z trvalým pobytom v našej obci a poukážky pre 

starobných dôchodcov s trvalým pobytom v našej obci na nákup v miestnych potravinách v sume 

15 € za ks. 

Hlasovanie: za:  5   J. Bielik, P. Blaško, J. Dubovský, Ing. P. Kyša, B. Marunová 

  proti:  0 

  zdržal sa:  0 

11. Program na Mikuláša – bábkové divadlo „Zimná rozprávka o dvoch snehuliakoch“ z Divadla 

Dúha na 9.12.2022 na 17,00 hod. v cene 300 € za predstavenie spojené s príchodom Mikuláša.  

Hlasovanie: za:  5   J. Bielik, P. Blaško, J. Dubovský, Ing. P. Kyša, B. Marunová 

  proti:  0 

  zdržal sa:  0 

12. Program na Vianočné posedenie pre dôchodcov predstavenie „Šťastie vdovy“ z ochotníckeho 

divadla Vartovka z Krupiny na 11.12.2022 na 16,00 hod. v cene 200 €.  

Hlasovanie: za:  5   J. Bielik, P. Blaško, J. Dubovský, Ing. P. Kyša, B. Marunová 

  proti:  0 

  zdržal sa:  0 

13. Výdavok za dopravné zrkadlo v sume 264 € od spoločnosti DZ Nitra, s. r. o.  

Hlasovanie: za:  5   J. Bielik, P. Blaško, J. Dubovský, Ing. P. Kyša, B. Marunová 

  proti:  0 

  zdržal sa:  0 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

 

1. V súlade § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. informáciu o 

plnení uznesenia č. 3/2022. 

Hlasovanie: za:  5   J. Bielik, P. Blaško, J. Dubovský, Ing. Pavol Kyša, B. Marunová 

  proti:  0 

  zdržal sa:  0 

2. Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2021 a k Výročnej správe Obce 

Jabloňovce za rok 2021.  

Hlasovanie: za:  5   J. Bielik, P. Blaško, J. Dubovský, Ing. Pavol Kyša, B. Marunová 

  proti:  0 

  zdržal sa:  0 

3.  Stav peňažných prostriedkov.  

Hlasovanie: za:  5   J. Bielik, P. Blaško, J. Dubovský, Ing. Pavol Kyša, B. Marunová 

  proti:  0 

  zdržal sa:  0 

 

Obecné zastupiteľstvo zamieta: 

 

1. Výdavok za úpravu okolia cintorínov, ktorú vykonal Ján Chrobák  v sume 1450 €.  

Hlasovanie: za:  2   Ing. P. Kyša a p. B. Marunová 

  proti:  3   P. Bielik, P. Blaško, J. Dubovský 

  zdržal sa:  0 
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Obecné zastupiteľstvo sa zdržalo:  

 

1. Ohľadom cenovej ponuky za spracovanie dodatku č. 01 k pasportu dopravného značenia v sume 

289,00 €. 

Hlasovanie: za:  5   J. Bielik, P. Blaško, J. Dubovský, Ing. P. Kyša, B. Marunová 

  proti:  0 

  zdržal sa:  0 

2.  Ohľadom žiadosti o odpredaj časti nehnuteľného majetku obce časť z pozemku z parc. č. 

2997/5 v obci Jabloňovce, k. ú. Horné Jabloňovce pre Ing. Danielu Talánovú, trvale bytom 

Špiezsova 1, 841 04 Bratislava. 

Hlasovanie: za:  5   J. Bielik, P. Blaško, J. Dubovský, Ing. P. Kyša, B. Marunová 

  proti:  0 

  zdržal sa:  0 

 

 

  V Jabloňovciach dňa  11. novembra 2022 

 

 

              

       Igor Hindi 

        starosta obce 

 

 


