
Zápisnica  

z  riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva  obce Kobyly  

konaného dňa 7.2.2020 v kancelárii starostu obce.    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:       Andrej Adamuščin, Ing. Ján Cebuľak,, Jozef Jurčišin, PhDr. Jozef Lenárt,   

Mgr. Ján Lukáč, Bc. Alojz Petraško,       

Neprítomní:   Mgr. Viera Homiaková, 

 

 

PROGRAM: 

  1. Otvorenie. 

  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

  3. Schválenie programu.                                                                                                                                                                                                                                              

  4. Kontrola uznesení zo zasadnutia  OZ konaného dňa 13.12.2019. 

  5. Návrh zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu a organizačný poriadok spoločného 

obecného úradu – schválenie. 

  6. VZN č. 1/2020, Dodatok č.1k VZN č. 1/2019 – schválenie. 

  7. Smernica o postupe obce pri vybavovaní sťažností adresovaných obci a orgánom obce – 

schválenie. 

  8. Rôzne, 

  9. Diskusia. 

10. Uznesenie z riadneho zasadnutia OZ – schválenie. 

11. Záver. 

  

1. Otvorenie. 

Rokovanie otvoril starosta obce Ing. Jozef Šoltys, privítal všetkých prítomných a konštatoval, 

že počet prítomných poslancov je 6  a obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa. 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

Za zapisovateľku bola určená Ing. Anna Zlacká. 

Za overovateľov zápisnice boli určení:  Andrej Adamuščin, Bc. Alojz Petraško.  

 

3. Schválenie programu zasadnutia.                                      
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh programu rokovania a dal hlasovať za 

prednesený návrh. 

Hlasovanie:  za: 6 poslancov (Andrej Adamuščin, Ing. Ján Cebuľak, Jozef Jurčišin,  

           PhDr. Jozef Lenárt, Mgr. Ján Lukáč, Bc. Alojz Petraško,                                                  

           proti: 0          

           zdržal sa: 0 

 Poslanci 6 hlasmi schválili program rokovania.  

 

  

4. Kontrola uznesení zo zasadnutia  OZ konaného dňa 13.12.2019.                                                                    
Starosta obce predložil na rokovanie kontrolu uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 

13.12.2019 a konštatoval, že úlohy z neho vyplývajúce boli splnené. 

Poslanci vzali informáciu na vedomie. 

 



5. Návrh zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu a organizačný poriadok 

spoločného obecného úradu – schválenie. 

Starosta obce informoval poslancov o záveroch valného zhromaždenia obci združených 

v Spoločnej úradovní obcí okresu Bardejov. Na valnom zhromaždení za štatutára SÚO bola 

zvolená Mgr. Zuzana Germanová, starostka obce Richvald. Zároveň starosta obce predložil na 

schválenie návrh zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu a organizačný poriadok 

spoločného obecného úradu. Po rozprave k danému bodu poslanci schválili návrh zmluvy 

o zriadení Spoločného obecného úradu  medzi obcou Kobyly a SÚO a organizačný poriadok 

spoločného obecného úradu. 

Hlasovanie:  za: 6 poslancov (Andrej Adamuščin, Ing. Ján Cebuľak,Jozef Jurčišin,  

           PhDr. Jozef Lenárt, Mgr. Ján Lukáč, Bc. Alojz Petraško,                                                  

           proti: 0          

           zdržal sa: 0 

 Poslanci 6 hlasmi schválili návrh zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu 

a organizačný poriadok spoločného obecného úradu. 

 

 

 

6. VZN č. 1/2020, Dodatok číslo 1 k VZN číslo 1/2019 o podrobnostiach financovania 

materskej školy a školských zariadení zriadených obcou – schválenie. 

Starosta obce predložil na rokovanie VZN č. 1/2020, Dodatok číslo 1 k VZN číslo 1/2019 o 

podrobnostiach financovania materskej školy a školských zariadení zriadených obcou. Po 

rozprave poslanci schválili VZN č. 1/2020, Dodatok číslo 1 k VZN číslo 1/2019 o 

podrobnostiach financovania materskej školy a školských zariadení zriadených obcou. 

Hlasovanie:  za: 6 poslancov (Andrej Adamuščin, Ing. Ján Cebuľak,Jozef Jurčišin,  

           PhDr. Jozef Lenárt, Mgr. Ján Lukáč, Bc. Alojz Petraško,                                                  

           proti: 0          

           zdržal sa: 0 

Poslanci 6 hlasmi schválili VZN číslo 1/2020, Dodatok číslo 1 k VZN číslo 1/2019 o 

podrobnostiach financovania materskej školy a školských zariadení zriadených obcou. 

 

 

    

7. Smernica o postupe obce pri vybavovaní sťažností adresovaných obci a orgánom obce 

– schválenie. 

Starosta predložil na rokovanie návrh smernice o postupe obce pri vybavovaní sťažností 

adresovaných obci a orgánom obce. poslanci po rozprave k tomuto bodu schválili Smernicu 

o postupe obce pri vybavovaní sťažností adresovaných obci a orgánom obce.  

Hlasovanie:  za: 6 poslancov (Andrej Adamuščin, Ing. Ján Cebuľak,Jozef Jurčišin,  

           PhDr. Jozef Lenárt, Mgr. Ján Lukáč, Bc. Alojz Petraško,                                                  

           proti: 0          

           zdržal sa: 0 

Poslanci 6 hlasmi schválili Smernicu o postupe obce pri vybavovaní sťažností 

adresovaných obci a orgánom obce.  

 

 

 

 

 

                



14. Rôzne. 

Starosta informoval poslancov o :           

a) Žiadosti o finančný príspevok na rok 2020. 

Starosta obce informoval o žiadosti o finančný príspevok na rok 2020 od Centra Svetielko 

Prešov vo výške 1 344,48 € na 1 miesto pre obyvateľa obce  Lukáša Nováka, nar. 

21.03.2011, bytom Kobyly 51 z dôvodu dofinancovania príspevku na 1 miesto v dennom 

stacionári Centrum. Po rozprave k tomuto bodu poslanci schválili príspevok vo výške 50% 

t.j.672,24 € na rok 2020. 

      Hlasovanie:  za: 6 poslancov (Andrej Adamuščin, Ing. Ján Cebuľak,Jozef Jurčišin,  

                 PhDr. Jozef Lenárt, Mgr. Ján Lukáč, Bc. Alojz Petraško,             

                 proti: 0         

       zdržal sa: 0 

Poslanci 6 hlasmi schválili príspevok pre Centrum Svetielko na prevádzku v Dennom 

stacionári pre Lukáša Nováka, bytom Kobyly 51 vo výške 672,24 € na rok 2020.  

 

b) Nákup stoličiek 

Starosta obce predložil poslancom návrh na zakúpenie nových stoličiek v počte 180 ks do 

sály KSB z dôvodu poškodených a nejednotných pôvodných stoličiek. Po rozprave 

poslanci schválili nákup nových stoličiek v počte 180 ks na základe prieskumu trhu v cene 

21 €/ks bez DPH a návlekov v počte 180 ks v cene 1,50 €/ks bez DPH.  

       Hlasovanie:  za: 6 poslancov (Andrej Adamuščin, Ing. Ján Cebuľak,Jozef Jurčišin,  

                  PhDr. Jozef Lenárt, Mgr. Ján Lukáč, Bc. Alojz Petraško,             

                  proti: 0         

       zdržal sa: 0 

Poslanci 6 hlasmi schválili nákup nových stoličiek v počte 180 ks v cene 21 €za kus 

a návleky v počte 180 ks v cene 1,50 € bez DPH. 

 

 

 

      c). Rozpracované investičné zámery obce na rok 2019 - informácia. 

Starosta informoval poslancov o : 

a) Pokračovaní prác na schválenom projekte „Investície súvisiace s vytvorením podmienok 

pre trávenie voľného času v obci Kobyly“ ( výstavbu multifunkčného ihriska 

a rekonštrukcii sály kultúrneho domu). 

b) Pokračovaní prác   na realizácii projektu „Hasičská zbrojnica v obci Kobyly“ 

c) Ukončenie a odovzdanie prác  na projekte Kamerový systém v obci Kobyly.         

Poslanci vzali informácie na vedomie.    

 

 

    

 

 



15. Diskusia.                              

V diskusii starosta obce poďakoval poslancom, ktorí sa  aktívne zapojili do prípravy a realizácie 

obecnej akcie – Kobylská Klobasiáda.  

 

16. Schválenie uznesenia z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.                           

Starosta obce predniesol návrh uznesenia z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce 

Kobyly zo dňa 7.2.2020.               

Hlasovanie:  za: 6 poslancov (Andrej Adamuščin, Ing. Ján Cebuľak,Jozef Jurčišin,  

           PhDr. Jozef Lenárt, Mgr. Ján Lukáč, Bc. Alojz Petraško,                                                  

           proti: 0          

           zdržal sa: 0                           

Poslanci 6 hlasmi schválili uznesenie z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce 

Kobyly zo dňa 7.2.2020. 

 

 

17. Záver.                    

Starosta  obce sa poďakoval prítomným za účasť na riadnom  zasadnutí obecného zastupiteľstva 

a ukončil rokovanie.  

 

 

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

Overovatelia:    Andrej Adamuščin.                      ............................................... 

                          Bc. Alojz Petraško                       ................................................ 

 

 

 

 

V Kobylách dňa: 7.2.2020 

 

 

        Ing. Jozef Šoltys  

            starosta obce 

 

 

 


