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Zápisnica  
z riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Kobyly  
konaného dňa 15.12.2022 v sále kultúrneho domu v Kobylách.    

___________________________________________________________________________ 

 

 

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

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

                      - ostatní prítomní podľa prezenčnej listiny 

                      - občania obce 

Neprítomní: - Ing. Martin Labanc – ospravedlnený  

   

PROGRAM: 
1.   Otvorenie. 
2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3.   Schválenie programu.   
4.   Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 2.12.2022 
5.   VZN č.1/2023 obce Kobyly o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný  
      odpad na území obce Kobyly – schválenie 
6.   VZN č.2/2023  Dodatok číslo 2 VZN číslo 5/2021 o určení výšky príspevku v materskej          
      škole a školských zariadeniach zriadených obcou -  schválenie 
7.   Rozpočet na rok 2023, 2024 a 2025 – schválenie 
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 6 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 Marcel Harom a Ján 
Vasičkanin. 
 
 
3. Schválenie programu .              
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh programu rokovania podľa  a dal 
hlasovať za prednesený návrh. Na návrh poslanca Ing. Slavomíra Maceka bol do programu 
rokovania pred bod č. 7 vsunutý nový bod  Nákup malotraktora a na návrh poslanca Marcela 
Haroma  bod  Finančný príspevok pre plných invalidných dôchodcov. Následne dal starosta 
obce hlasovať za schválenie upraveného programu:   
 
1.   Otvorenie. 
2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
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3.   Schválenie programu.   
4.   Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 2.12.2022 
5.  VZN č.1/2023 obce Kobyly o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný  
      odpad na území obce Kobyly – schválenie 
6.   VZN č.2/2023  Dodatok číslo 2 VZN číslo 5/2021 o určení výšky príspevku v materskej          
      škole a školských zariadeniach zriadených obcou -  schválenie 
7.   Nákup malotraktora 
8.   Finančný príspevok pre plných invalidných dôchodcov 
9.   Rozpočet na rok 2023, 2024 a 2025 – schválenie 
10. Rôzne. 
11. Diskusia. 
12. Uznesenie z riadneho zasadnutia OZ – schválenie. 
13. Záver. 
 
Hlasovanie: za: 6                   -  Radoslav Findiš, Marcel Harom, Ing. Marek Juskanič,      
                                                   Ing. Slavomír Macek, Ing. Peter Skonc, Ján Vasičkanin 
                     proti:         0                       
                     zdržal sa:   0                       
Poslanci 6 hlasmi schválili upravený  program rokovania. 
 
 
4. Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 2.12.2022 
Starosta obce predložil na rokovanie kontrolu uznesení zo zasadnutia OZ, konaného dňa 
2.12.2022 a konštatoval, že úlohy z neho vyplývajúce boli splnené. 
Poslanci vzali informáciu na vedomie. 
 
 
 
5.  VZN č.1/2023  obce Kobyly o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný  
      stavebný odpad na území obce Kobyly  -  schválenie. 
Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce 
Kobyly bol prerokovaný na  OZ dňa 2.12.2022. V rozprave vystúpil poslanec Ing.Peter Skonc 
s analýzou dopadu zvyšovania miestneho poplatku za komunálny odpad  v roku 2023 na 
rozpočet obce. – príloha č. 1. Po rozprave k uvedenému bodu dal starosta hlasovať za VZN 
č.1/2023 
Hlasovanie: za: 5                   -  Marcel Harom, Ing. Marek Juskanič,      
                                                   Ing. Slavomír Macek, Ing. Peter Skonc, Ján Vasičkanin 
                     proti:         0                       
                     zdržal sa:   1      -  Radoslav Findiš                       
Poslanci 5 hlasmi schválili VZN č.1/2023  obce Kobyly o miestnom poplatku za 
komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Kobyly. 
 
 
 
6.  VZN č.2/2023  Dodatok číslo 2 VZN číslo 5/2021 o určení výšky príspevku 
      v materskej  škole a školských  zariadeniach  zriadených  obcou -  schválenie . 
Návrh uvedeného dodatku č. 2 k VZN č.5//2021  o určení výšky príspevku v materskej          
v materskej škole a školských zariadeniach zriadených obcou bol prerokovaný na  OZ dňa 
2.12.2022. Keďže do 15 dní od prerokovania neboli vznesené k uvedenému VZN žiadne 
pripomienky starosta obce dal návrh na schválenie. 
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Hlasovanie: za: 6                  -  Radoslav Findiš, Marcel Harom, Ing. Marek Juskanič,      
                                                   Ing. Slavomír Macek, Ing. Peter Skonc, Ján Vasičkanin 
                     proti:         0                       
                     zdržal sa:   0      
Poslanci 6 hlasmi schválili VZN č.2/2023  Dodatok číslo 2 VZN číslo 5/2021 o určení výšky 
príspevku v materskej  škole a školských  zariadeniach  zriadených  obcou. 
 
 
7. Nákup malotraktora s príslušenstvom 
Poslanec Ing. Slavomír Macek predniesol návrh na schválenie nákupu malotraktora 
s príslušenstvom. V rozprave vystúpil poslanec Radoslav Findiš s porovnaním nákladov na 
nákup a prevádzku malotraktora s aktuálnym prenájmom techniky. (priloha č. 2). 
OZ odporúča starostovi obce uskutočniť prieskum trhu za účelom nákupu malotraktora 
s príslušenstvom.  
 
8. Finančný príspevok pre plných invalidných dôchodcov 
Poslanec Marcel Harom predniesol návrh na schválenie finančného príspevku pre plných 
invalidných dôchodcov vo výške 100, € .Po rozprave k uvedenému bodu dal starosta hlasovať 
za uvedený návrh. 
Hlasovanie: za: 6                  -  Radoslav Findiš, Marcel Harom, Ing. Marek Juskanič,      
                                                   Ing. Slavomír Macek, Ing. Peter Skonc, Ján Vasičkanin 
                     proti:         0                       
                     zdržal sa:   0      
Poslanci 6 hlasmi schválili  finančný príspevok pre plných invalidných dôchodcov vo 
výške 100,- €. 
 
 
9. Rozpočet na rok 2023,2024 a 2025 - schválenie                  
Návrh rozpočtu bol prejednávaný na  OZ 2.12.2022. Predložené pripomienky boli do rozpočtu  
zapracované do rozpočtu na schválenie. V rozprave vystupil starosta obce a informoval 
poslancov o výsledku jednania ohľadom výšky nájmu so zastupcom spoločnosti Komfos s.r.o., 
p. Buranovským. Ten sa  vyjadril, že je schopný akceptovať výšku nájmu max. 200,- € na 
mesiac. V takej výške bude pripravená Nájomná zmluva na podpis. Rozpočet na schválenie 
starosta obce predkladá ako vyrovnaný. V rozprave vystupil poslanec Ing. Peter Skonc 
s návrhom na zvýšenie kapitalových výdavkov o 7 000 € na úkor bežných výdavkov. Po 
upravach dal starosta hlasovať za upravený rozpočet. 
 
Hlasovanie: za: 6                   -   Radoslav Findiš, Marcel Harom, Ing. Marek Juskanič,       
                                                    Ing. Peter Skonc, Ing. Slavomír Macek,  Ján Vasičkanin 
                     proti:         0                       
                     zdržal sa:  0              
Poslanci 6 hlasmi schválili rozpočet obce na rok 2023 a zobrali  na vedomie návrh 
rozpočtu na roky 2024 a 2025. 
 
 
10. Rôzne 
V tomto bode bolo prerokované: 

a) Dodatok k Zmluve Obecný podnik Kľušov – vykonané práce naviac o 3.565,36 €  
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Starosta obce predložil poslancom dodatok k Zmluve s Obecným podnikom Kľušov. 
Išlo o navýšenie prác o 3.565,36 €. 
 
Hlasovanie: za: 6  - Radoslav Findiš, Marcel Harom, Ing. Marek Juskanič,     
                                 Ing. Slavomír Macek, Ing. Peter Skonc, Ján Vasičkanin  

                                 proti:         0                       
                                 zdržal sa:   0         

Poslanci 6 hlasmi schválili dodatok k Zmluve s Obecným podnikom Kľušov.  
 

b) Schválenie použitia Rezervného fondu na bežné výdavky 
Starosta obce predložil poslancom návrh na možnosť využitia rezervného fondu na 
úhradu bežných výdavkov v roku 2023. Po rozprave k tomuto bodu starosta dal 
hlasovať na uvedený návrh 
Hlasovanie: za: 6 - Radoslav Findiš, Marcel Harom, Ing. Marek Juskanič,    

                                       Ing. Slavomír Macek, Ing. Peter Skonc, Ján Vasičkanin 
                                 proti:         0 
                                 zdržal sa:   0         
           Poslanci 6 hlasmi schválili použitie Rezervného fondu na úhradu bežných výdavkov  
           roku 2023. 
 

c) Nájomný 3-izbový byt 12K – pridelenie po uvoľnení. 
Starosta obce informoval poslancov o uvolnení 3-izbového bytu v 12 b.j. v mesiaci 
január 2023. Taktiež ich informoval o evidovaných žiadostiach na pridelenie bytu. 
Starosta obce odporúčal prideliť byt Júlii Géciovej po splnení požadovaných podmienok 
k prideleniu bytu, nakolko jej žiadosť bola zaevidovaná ako prvá. 
Poslanci vzali informáciu na vedomie.   
 
 

11. Diskusia  
Poslanec Ing. Slavomír Macek zhodnotil akciu Mikuláš,  poukážky pre starobných dôchodcov 
a vianočný príspevok pre invalidných dôchodcov. (príloha č. 3). 
Silvester – starosta obce navrhol vynechať Silvestrovské stretnutie (ohňostroj, petardy) 
s ohľadom na spolupatričnosť s obyvateľmi na vojnou zasiahnutej Ukrajine . 
Ing.Skonc - pripomenul zverejnenie zapisnic 2021,2022;  pripomienka, aby občania dostali 
SMS pred konaním OZ deň vopred. 
Štalmach Alojz – otázka k poplatku za odpad – bol mu vysvetlený princíp 
Bogdan – informoval sa kedy bude poplatok za odpad podľa množstva; starosta odpovedal, že 
zatiaľ váženie je v pilotnom testovaní, nie je určený termín. 
Ing.Skonc – navrhol informovať domácnosti formou letáku s podrobnejšími informáciami 
o zbere a triedení odpadu 
Viera Hudákova – požiadavka na rokovanie OZ- mikrofón  
 
12. 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: 6 -   Radoslav Findiš, Marcel Harom, Ing. Marek Juskanič,     
                                  Ing. Slavomír Macek, Ing. Peter Skonc, Ján Vasičkanin 
                     proti:        0 
          zdržal sa:  0         
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Poslanci 6 hlasmi schválili schválili uznesenie z riadneho zasadnutia obecného 
zastupiteľstva obce Kobyly zo dňa 15.12.2022 

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

 

 

 

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

                          

Overovatelia:    Marcel Harom                               ............................................... 

 

                          Ján Vasičkanin                              ............................................... 

 

 

 

 

 

 

 

V Kobylách 15.12.2022 

 

 

 

 

 

 

Príloha 1: Analýza dopadu zvyšovania miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný  

                Stavebný odpad na území obce Kobyly v roku 2023 na rozpočet obce 

Príloha 2: Porovnanie nákupu nového malotraktora s aktuálnym prenájmom techniky 

Priloha 3: 10- eurové poukážky-pre dôchodcov, akcia Mikuláš 












