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Zápisnica  
z riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kobyly  
konaného dňa 02.12.2022 v sále kultúrneho domu v Kobylách.    

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
Prítomní:    - Radoslav Findiš, Marcel Harom, Ing. Marek Juskanič,  Ing. Martin Labanc, 

                       Ing. Slavomír Macek, Ing. Peter Skonc,  Ján Vasičkanin  

                     - ostatní prítomní podľa prezenčnej listiny 

                     - občania obce 

Neprítomní:  
   

PROGRAM: 
1.   Otvorenie. 
2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3.   Schválenie programu.   
4.   VZN č.1/2023 obce Kobyly o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný  
      odpad na území obce Kobyly – návrh. 
5.   VZN č.2/2023  Dodatok číslo 2 VZN číslo 5/2021 o určení výšky príspevku v materskej          
      škole a školských zariadeniach zriadených obcou -  návrh. 
6.   Rozpočet na rok 2023, 2024 a 2025 – návrh. 
7.   Delegovanie zástupcu OZ do rady školy pri MŠ a ZŠ. 
8.   Rôzne. 
9.   Diskusia. 
10. Uznesenie z riadneho zasadnutia OZ – schválenie. 
11. Záver. 
  
1. Otvorenie: 
Rokovanie  obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Jozef Šoltys -starosta obce a  privítal 
všetkých prítomných. Starosta obce konštatoval, že počet prítomných poslancov je 7 a obecné 
zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa. 
 
2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice.  
Za zapisovateľa bola určená Ing. Anna Zlacká a za overovateľov zápisnice Radoslav Findiš 
a  Ing. Marek Juskanič. 
 
3. Schválenie programu .              
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh programu rokovania a dal hlasovať za 
prednesený návrh. Na návrh poslanca Ing. Slavomíra Maceka bol do programu rokovania pred 
bod č. 5 vsunutý nový bod  Návrh na nákup malotraktora. 
Následne dal starosta obce hlasovať za schválenie upraveného programu:   
 
1.   Otvorenie. 
2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3.   Schválenie programu.   
4.   VZN č.1/2023 obce Kobyly o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný  
      odpad na území obce Kobyly – návrh. 



2 
 

5.   VZN č.2/2023  Dodatok číslo 2 VZN číslo 5/2021 o určení výšky príspevku v materskej          
      škole a školských zariadeniach zriadených obcou -  návrh. 
6.  Návrh na nákup malotraktora s príslušenstvom. 
7.   Rozpočet na rok 2023, 2024 a 2025 – návrh. 
8.   Delegovanie zástupcu OZ do rady školy pri MŠ a ZŠ. 
9.   Rôzne. 
10. Diskusia. 
11. Uznesenie z riadneho zasadnutia OZ – schválenie. 
12. Záver. 
 
 
Hlasovanie: za: 6                   -  Marcel Harom, Ing. Marek Juskanič, Ing.Martin Labanc      
                                                   Ing. Slavomír Macek, Ing. Peter Skonc, Ján Vasičkanin 
                     proti:         0                       
                     zdržal sa:  1        -  Radoslav Findiš                
Poslanci 6 hlasmi schválili upravený  program rokovania. 
 
4.  VZN č.1/2023  obce Kobyly o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný  
      stavebný odpad na území obce Kobyly  -  návrh . 
Starosta obce predložil na rokovanie návrh na zvýšenie poplatkov za komunálny odpad. 
Poslancov oboznámil s tým, že za rok 2022 sú náklady na vývoz odpadu v porovnaní s výberom 
poplatkov o cca 5000 € vyššie. Poslanec Ing. Peter Skonc si vyžiadal analýzu nákladov 
a príjmov za odpad. 
Poslanci vzali informáciu na vedomie. 
 
5.  VZN č.2/2023  Dodatok číslo 2 VZN číslo 5/2021 o určení výšky príspevku 
      v materskej  škole a školských  zariadeniach  zriadených  obcou -  návrh . 
Poslanci boli oboznamení starostom obce s návrhom na úpravu príspevku v materskej škole 
a školských zariadeniach.  
Poslanci vzali informáciu na vedomie. 
 
6. Návrh na nákup malotraktora s príslušenstvom 
Poslanec Ing. Slavomír Macek predniesol návrh na nákup malotraktora s príslušenstvom 
v obstarávacej cene v sume cca 21.000 €. Uvedený nákup  navrhuje financovať z úveru so 
splatnosťou 4 roky. Uvedený návrh so zdôvodnením nákupu a porovnanie s nákladmi na 
požičiavané mechanizmy tvorí prílohu č.1 tejto zápisnice. Poslanec Radoslav Findiš požiadal 
o doplnenie informácií (pri započítanie do porovnania) o náklady na servis, PHM a ďalšie 
náklady súvisiace s prevádzkou stroja. 
Poslanci vzali informáciu na vedomie. 
 
7. Rozpočet na rok 2023,2024 a 2025 - návrh                   
Starosta obce v tomto bode programu predložil poslancom OZ návrh rozpočtu na rok 
2023.  V rozprave k rozpočtu vystúpil poslanec Ing. Martin Labanc s návrhom na zvýšenie 
nájmu pre spoločnosť Komfos Prešov s.r.o na cca 300 €/mesiac. Navýšenie nájmu bude 
predmetom rokovania medzi starostom obce a konateľom spoločnosti Komfos. O výsledku 
rokovania starosta obce oboznámi poslancov na najbližšom zasadnutí OZ. Návrh rozpočtu 
poslanci pripomienkovali a ich pripomienky budú zapracované do samotného návrhu. 
Poslanci vzali informáciu na vedomie. 
 
 



3 
 

8. Delegovanie zástupcu OZ do rady školy pri MŠ a ZŠ 
Za zástupcu OZ do rady školy pri MŠ bol navrhnutý Ing. Martin Labanc. 
Hlasovanie: za: 6                   -   Radoslav Findiš, Marcel Harom, Ing. Marek Juskanič,       
                                                    Ing. Slavomír Macek, Ing. Peter Skonc, Ján Vasičkanin 
                     proti:        0                                
                     zdržal sa:  1        -  Ing. Martin Labanc   
Poslanci 6 hlasmi schválili Ing. Martina Labanca za zástupcu OZ pri rade školy pri MŠ. 
Za zástupcu OZ do rady školy pri ZŠ bol navrhnutý Ing. Peter Skonc 
 
Hlasovanie: za: 6                   -   Radoslav Findiš, Marcel Harom, Ing. Marek Juskanič,       
                                                    Ing. Martin Labanc, Ing. Slavomír Macek,  Ján Vasičkanin 
                     proti:        0                       
                     zdržal sa:  1        -  Ing. Peter Skonc       
Poslanci 6 hlasmi schválili Ing. Petra Skonca za zástupcu OZ pri rade školy pri ZŠ. 
 
9. Rôzne 
V tomto bode bolo prerokované: 

a) Zmluva Mesto Bardejov – spolufinancovanie nákladov na mimoškolskú záujmovú 
činnosť detí  na obdobie január – jún 2023 (CVČ) 
 
Starosta obce predložil poslancom Zmluvu s Mestom Bardejov na úhradu príspevku 
35,- € na dieťa  (celkovo za 12 detí podľa zoznamu) 
Hlasovanie: za: 7 - Radoslav Findiš, Marcel Harom, Ing. Marek Juskanič, Ing. Martin    
                                 Labanc, Ing. Slavomír Macek, Ing. Peter Skonc, Ján Vasičkanin  

                                 proti:         0                       
                                 zdržal sa:   0         

Poslanci 7 hlasmi schválili – spolufinancovanie nákladov na mimoškolskú 
záujmovú činnosť detí  na obdobie január – jún 2023 vo výške 35,- € na dieťa. 
 

b) Poukážky starobní dôchodcovia – 10 € 
Starosta obce predložil poslancom návrh na poskytnutie poukážok na nákup 
v miestnych predajniach v hodnote 10,- €  pre starobného dôchodcu. V rozprave 
vystúpil poslanec Marcel Harom s návrhom podporiť aj plných invalidných dôchodcov 
s čím starosta obce súhlasil a podotkol, že invalidným dôchodcom vieme pomôcť aj 
inou formou. O výške príspevku pre plných invalidných dôchodcov sa nerokovalo, bude 
sa rokovať na najbližšom zasadnutí  OZ. 
Hlasovanie: za: 7 - Radoslav Findiš, Marcel Harom, Ing. Marek Juskanič, Ing. Martin    

                                      Labanc, Ing. Slavomír Macek, Ing. Peter Skonc, Ján Vasičkanin 
                                 proti:         0 
                                 zdržal sa:  0         
           Poslanci 7 hlasmi schválili príspevok pre starobných dôchodcov vo výške 10,- € 

c) Komisia sociálnych vecí a bytovej výstavby – delegovanie občana 
Starosta obce vyzval  poslancov  na doplnenie zástupcu občanov do komisie sociánych 
vecí a bytovej výstavby.  Do komisie bol navrhnutý Dávid Kundát. 
Hlasovanie: za: 7 - Radoslav Findiš, Marcel Harom, Ing. Marek Juskanič, Ing. Martin    

                                      Labanc, Ing. Slavomír Macek, Ing. Peter Skonc, Ján Vasičkanin 
                                 proti:        0 
                      zdržal sa:  0         
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Poslanci 7 hlasmi schválili  Dávida Kundráta ako člena komisie sociálnych vecí 
a bytovej výstavby. 
 

d) Faktúra BATOM s.r.o. – oprava kotla Martina Kochanová 259,- € (fond opráv) 
Starosta obce predložil návrh na uhradu faktúry z fondu opráv 12.b.j. za opravu kotla 
v byte Martiny Kochanovej. 
Hlasovanie: za: 7 - Radoslav Findiš, Marcel Harom, Ing. Marek Juskanič, Ing. Martin    

                                      Labanc, Ing. Slavomír Macek, Ing. Peter Skonc, Ján Vasičkanin 
                                 proti:        0 
                      zdržal sa:  0         

Poslanci 7 hlasmi schválili úhradu faktúry firme BATOM s.r.o.  za opravu kotla 
vo výške 259,- €.  
 

e) Paušalný príspevok na automobil  vo výške 100,- € / mesiac 
Starosta obce predložil návrh na schválenie príspevku na súkromný automobil, ktorý  
využíva na služobné účely – vo výške 100,- € / mesiac 
Hlasovanie: za: 7 - Radoslav Findiš, Marcel Harom, Ing. Marek Juskanič, Ing. Martin    

                                      Labanc, Ing. Slavomír Macek, Ing. Peter Skonc, Ján Vasičkanin 
                                 proti:        0 
                      zdržal sa:  0         

 Poslanci 7  hlasmi schválili   paušalnú výšku príspevku na automobil vo  výške 
100,- €/mesiac. 

  

f) Pripravované akcie na najbližšie obdobie 
Starosta obce informoval o pripravovaných obecných akciách  a v rozprave požiadal 
poslancov o vyjadrenie či majú záujem o ich usporiadanie. 
- Mikuláš 5.12.2022 
- Vianočná akadémia 18.12.2022 
- Memoriál  J.Krupu v stolnom tenise 30.12.2022. Zodpovednosť za zorganizovanie 

si zobrali: Ing. Skonc Peter, Ing. Slavomír Macek a Ing. Marek Juskanič. 
- Silvester 31.12.2022 
- Obecná zabíjačka 
- Spoznaj svoje okolie – Chata U3G Kobyly Mlynky 
- Obecný ples 11.2.2023 

 Poslanci  vzali  informáciu na vedomie.  

g) Zahájenie debaty o zriadení obecného podniku 
Poslanec Ing. Martin Labanc predložil návrh na zahájenie debaty o zriadení obecného 
podniku. 

 Poslanci  vzali informáciu na vedomie. 

h) Náplň práce komisií zriadených pri OZ 
Starosta obce odporúčil predsedom jednotlivých komisií vypracovať náplň práce 
jednotlivých komisi, ktoré zriadilo obecné zastupiteľstvo. 
Poslanci  vzali informáciu na vedomie. 
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10. Diskusia           
Poslanec Ing. Peter Skonc v diskusii predniesol návrh na zverejnenie zápisníc z rokovaní OZ 
Kobyly, objednávok, služieb a tovarov obce Kobyly, faktúr s podrobným popisom (dodacie                                
listy, prípadne súpis vykonaných prác). Starosta obce mu odpovedal, že bola aktualizovaná 
stránka obce Kobyly, kde sú  vytvorené  nové možnosti zverejňovania a bude to zverejňované.  
Poslanec Ing. Peter Skonc konštatoval, že informácie z interpelácie, ktorú predložili poslanci 
v diskusii na ustanovujúcom zastupiteľstve boli poskytnuté iba čiastočne. Vyzval starostu obce 
k odpovedi na interpeláciu a predloženie zvyšných informácií – prílohač.2. Starosta obce 
odpovedal, že chýbajúce informácie poslancom v rámci ich kompetencie poskytne v lehote 30 
dní  podľa rokovacieho poriadku. 
V diskusii z radov občanov sa prihlásila Viera Hudáková ohľadom možností  zasielania 
výmerov na úhradu daní a poplatkov za odpad elektronickou formou. 
 
 
11. Schválenie uznesenia z riadneho obecného zastupiteľstva. 
Starosta obce predniesol návrh uznesenia z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce 
Kobyly, konaného dňa 2.12.2022 
Hlasovanie: za: 7 -   Radoslav Findiš, Marcel Harom, Ing. Marek Juskanič,  Ing. Martin     
                                  Labanc, Ing. Slavomír Macek, Ing. Peter Skonc, Ján Vasičkanin 
                     proti:        0 
          zdržal sa:  0         
Poslanci 7 hlasmi schválili schválili uznesenie z riadneho zasadnutia obecného 
zastupiteľstva obce Kobyly zo dňa 2.12.2022 

 

12. Záver.                               
Starosta  obce sa poďakoval prítomným za účasť na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva 
a ukončil rokovanie.  

 

Zapísala:           Ing. Anna Zlacká                           ...............................................                    

                          

Overovatelia:    Radoslav Findiš                             ............................................... 

 

                          Ing. Marek Juskanič                      ............................................... 

 

 

V Kobylách 2.12.2022 

 

 

 

Príloha 1: Návrh na nákup malotraktora s príslušenstvom 

Priloha 2: Interpelácia zo dňa 16.11.2022 -zhodnotenie  k 2.12.2022 








