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                               Obec Jabloňovce 
 Jabloňovce č.73, 935 06  Jabloňovce 

 

 

 

 

Uznesenie č. 2/2022 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 20.12.2022 

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:  4    P. Blaško, I. Bugri, J. Dubovský, Ing. Jana Ďurečková 

  proti:  0 

  zdržal sa:  0 

Nebol prítomný:  P. Kozač 

2. Overovateľov zápisnice pána p. Igora Bugri a p. Ing. Janu Ďurečkovú. 

Hlasovanie: za:  4    P. Blaško, I. Bugri, J. Dubovský, Ing. Jana Ďurečková 

  proti:  0 

  zdržal sa:  0 

Nebol prítomný:  P. Kozač 

3. Návrh I. úpravy rozpočtu obce na rok 2022 

Hlasovanie: za:  4    P. Blaško, I. Bugri, J. Dubovský, Ing. Jana Ďurečková 

  proti:  0 

  zdržal sa:  0 

Nebol prítomný:  P. Kozač 

4. Návrh rozpočtu obce na roky 2023 – 2025 bez programovej štruktúry. 

Hlasovanie: za:  4    P. Blaško, I. Bugri, J. Dubovský, Ing. Jana Ďurečková 

  proti:  0 

  zdržal sa:  0 

Nebol prítomný:  P. Kozač 

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2023 

Hlasovanie: za:  4    P. Blaško, I. Bugri, J. Dubovský, Ing. Jana Ďurečková 

  proti:  0 

  zdržal sa:  0 

Nebol prítomný:  P. Kozač 

6. Predbežný odpredaj časti pozemku z parc. č. 2997/5, v obci Jabloňovce, v k. ú. Horné 

Jabloňovce vo vlastníctve obce, ktorý je evidovaný na LV č. 1 vo výmere cca 50 m2 pri ponechaní 

2 m ochranného pásma cesty pre inžinierske siete, pričom presná výmera bude určená 

vyhotoveným geometrickým plánom žiadateľke p. Ing. Daniele Talánovej, Špiezsova 1, 841 04 

Bratislava. S prihliadnutím na vyjadrenie susedov p. Beáty Krénovej a Ing. Stanislava Kajana 

v znení: Súhlasíme s tým, aby hranica nášho pozemku s pozemkom p. Ing. Talánovej bola 

predĺžená až po cestu. Pozemok, ktorý ostane po náš vstup sme ochotní odkúpiť.  

Hlasovanie: za:  4    P. Blaško, I. Bugri, J. Dubovský, Ing. Jana Ďurečková 

  proti:  0 

  zdržal sa:  0 

Nebol prítomný:  P. Kozač 
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7. 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. 010/2022, ktorý vyhotovil Kozstolányi Gabriel parc. č. 2997/17 odčlenenú z parc. č. 2997/5 o 

výmere 2 m2 v obci Jabloňovce, v k. ú. Horné Jabloňovce, druh pozemku ostatná plocha vo 

vlastníctve obce, ktorý je evidovaný na LV č. 1 do výlučného vlastníctva p. Ing. Eugena Wirtha a p. 

PaedDr. Márie Kondelčíkovej, trvale bytom Jabloňovce č. 58 za kúpnu cenu 4 €. 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 uvedenú časť pozemku sa 

žiadatelia starajú a využívajú ju ako vstup do pivnice, ktorú rekoštruujú 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:  4    P. Blaško, I. Bugri, J. Dubovský, Ing. Jana Ďurečková 

  proti:  0 

  zdržal sa:  0 

Nebol prítomný:  P. Kozač 

8. 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. 209/2022, ktorý vyhotovila GEODÉZIA LEVICE, s. r. o. parc. č. 2997/16 odčlenenú z parc. č. 

2997/5 o výmere 64 m2 v obci Jabloňovce, v k. ú. Horné Jabloňovce, druh pozemku ostatná plocha 

vo vlastníctve obce, ktorý je evidovaný na LV č. 1 do výlučného vlastníctva p. Andrei Štaffovej, 

trvale bytom Jedľová 2,  

821 07 Bratislava za kúpnu cenu 128 €. 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 túto časť pozemku sa žiadateľka dlhodobo stará a využíva ju 

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

s využitím uvedeného pozemku. 

Hlasovanie: za:  4    P. Blaško, I. Bugri, J. Dubovský, Ing. Jana Ďurečková 

  proti:  0 

  zdržal sa:  0 

Nebol prítomný:  P. Kozač 

9. 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. 121.2/2022, ktorý vyhotovil Ing. Peter Hlavlík. parc. č. 2997/15 odčlenenú z parc. č. 2997/5 o 

výmere 808 m2 v obci Jabloňovce, v k. ú. Horné Jabloňovce, druh pozemku ostatná plocha vo 

vlastníctve obce, ktorý je evidovaný na LV č. 1 do výlučného vlastníctva p. Ing. Slavomíra Budača, 

trvale bytom Jabloňovce č. 1 za kúpnu cenu 1616 €. 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 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:  4    P. Blaško, I. Bugri, J. Dubovský, Ing. Jana Ďurečková 

  proti:  0 

  zdržal sa:  0 

Nebol prítomný:  P. Kozač 
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10. 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 parc. č. 113 o 

výmere 465 m2 v obci Jabloňovce, v k. ú. Horné Jabloňovce, druh pozemku zastavaná plocha a 

nádvorie vo vlastníctve obce, ktorý je evidovaný na LV č. 1 do výlučného vlastníctva p. Daniely 

Krajčírovičovej, trvale bytom Jabloňovce č. 53 za kúpnu cenu 930 €. 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: 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    P. Blaško, I. Bugri, J. Dubovský, Ing. Jana Ďurečková 

  proti:  0 

  zdržal sa:  0 

Nebol prítomný:  P. Kozač 

11. Realizáciu vybudovania čističky odpadových vôd pre kultúrny dom.  

Hlasovanie: za:  4    P. Blaško, I. Bugri, J. Dubovský, Ing. Jana Ďurečková 

  proti:  0 

  zdržal sa:  0 

Nebol prítomný:  P. Kozač 

12. Dodatkok č. 9 k Zmluve č. 5/2010 na odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu so 

Združením obcí pre separovaný zber „TATIAR“, na základe ktorého sa zvyšuje poplatok za vývoz 

KO zo sumy 60 €/t na 70 €/t. 

Hlasovanie: za:  4    P. Blaško, I. Bugri, J. Dubovský, Ing. Jana Ďurečková 

  proti:  0 

  zdržal sa:  0 

Nebol prítomný:  P. Kozač 

13. Obstaranie vchodových dverí do budovy vo vlastníctve obce v priestoroch kde sa prevádzkujú 

miestne potraviny v sume do 650 €. 

Hlasovanie: za:  4    P. Blaško, I. Bugri, J. Dubovský, Ing. Jana Ďurečková 

  proti:  0 

  zdržal sa:  0 

Nebol prítomný:  P. Kozač 

 

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. 4/2022. 

Hlasovanie: za:  4    P. Blaško, I. Bugri, J. Dubovský, Ing. Jana Ďurečková 

  proti:  0 

  zdržal sa:  0 

Nebol prítomný:  P. Kozač 

2. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu obce na 

roky 2023 – 2025 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2023. 

Hlasovanie: za:  4    P. Blaško, I. Bugri, J. Dubovský, Ing. Jana Ďurečková 

  proti:  0 

  zdržal sa:  0 

Nebol prítomný:  P. Kozač 
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3. Súhlas p. Beáty Krénovej v znení: „Súhlasíme s tým, aby hranica nášho pozemku s pozemkom 

p. Talánovej bola predĺžená až po cestu. Pozemok, ktorý ostane po náš vstup sme ochotní 

odkúpiť.“ 

Hlasovanie: za:  4    P. Blaško, I. Bugri, J. Dubovský, Ing. Jana Ďurečková 

  proti:  0 

  zdržal sa:  0 

Nebol prítomný:  P. Kozač 

 

 

Obecné zastupiteľstvo zamieta: 

 

1. Žiadosť p. Ing. Silvii Bagócsiovej o odkúpenie obecného pozemku parc. reg. „C“, č. 1140/2 

o výmere 2391 m2, v obci Jabloňovce, v k. ú. Horné Jabloňovce, druh pozemku ostatná plocha 

z dôvodu, že tento pozemok bol obstaraný do vlastníctva obce prednostne na výstavbu.  

Hlasovanie: za:  4    P. Blaško, I. Bugri, J. Dubovský, Ing. Jana Ďurečková 

  proti:  0 

  zdržal sa:  0 

Nebol prítomný:  P. Kozač 

 

 

Obecné zastupiteľstvo odročilo: 

1. Dodatok č. 1 k projektu dopravného značenia v obci Jabloňovce. 

Hlasovanie: za:  4    P. Blaško, I. Bugri, J. Dubovský, Ing. Jana Ďurečková 

  proti:  0 

  zdržal sa:  0 

Nebol prítomný:  P. Kozač 

 

 

  V Jabloňovciach dňa  20. decembra 2022 

 

 

              

    Jaroslav Bielik 

        starosta obce 

 

 


