
Zápisnica  

z  riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva  obce Kobyly  

konaného dňa 05.06.2020 v kancelárii starostu obce.    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:      Andrej Adamuščin, Ing. Ján Cebuľak, Mgr. Viera Homiaková , Jozef Jurčišin,  

PhDr. Jozef Lenárt, Bc. Alojz Petraško,       

Neprítomní:  Mgr. Ján Lukáč, 

 

PROGRAM: 

  1. Otvorenie. 

  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

  3 .Schválenie programu.                                                                                                                                                                                                                                              

  4. Kontrola uznesení zo zasadnutia  OZ konaného dňa 30.04.2020. 

  5. Nájomné zmluvy 12 b.j. 

  6. Rôzne  

  7. Diskusia. 

  8. Uznesenie z riadneho zasadnutia OZ – schválenie. 

  9. Záver. 

  

1. Otvorenie. 

Rokovanie otvoril starosta obce Ing. Jozef Šoltys 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 a overovateľov zápisnice. 

Za zapisovateľku bola určená p. Milena Šoltysová. 

Za overovateľov zápisnice boli určení:  Ing. Ján Cebuľak, 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,  Mgr. Viera Homiaková, 

Jozef Jurčišin, PhDr. Jozef Lenárt, Bc. Alojz Petraško,          

                        proti: 0          

zdržal sa: 0 

 Poslanci 6 hlasmi schválili program rokovania.  

  

 

4. Kontrola uznesení zo zasadnutia  OZ konaného dňa 30.04.2020.                                                                    
Starosta obce predložil na rokovanie kontrolu uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 

30.04.2020 a konštatoval, že úlohy z neho vyplývajúce boli splnené. 

Poslanci vzali informáciu na vedomie. 

 

 

 



 

5. Nájomné zmuvy 12 b.j..  

Starosta obce predložil na rokovanie žiadosti na uvoľnené nájomné byty v 12 bytovej jednotke. 

Po prerokovaní žiadosti Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť nájomníka Petra Hudáka  na 

výmenu nájomného bytu  z 2-izbového na uvoľnený 3-izbovy byt . 2-izbový byt bol pridelený 

žiadateľke Lenky Novákovej. Poslanci zároveň schválili Nájomné zmluvy pre Petra Hudáka 3-

izbovy byt a Lenku Novákovu 2-izbový byt. Zároveň predložil návrh na preplatenie 

z rezervného fondu 12 b.j. náklady na opravu balkónových dverí (byt Bartoš) vo výške 82,19 

€, náklady na ročný servis plynových kotlov vo výške 420 €, výmenu interiérových dverí vo 

výške 85,98 € a výmena sprchovacieho kúta vo výške 448,79 € (Byt Bartoš)   

Hlasovanie:   za: 6 poslancov (Andrej Adamuščin, Ing. Ján Cebuľak,  Mgr. Viera Homiaková, 

Jozef Jurčišin, PhDr. Jozef Lenárt, Bc. Alojz Petraško,          

                        proti: 0          

zdržal sa: 0 

Poslanci 6 hlasmi schválili Nájomné zmluvy pre Petra Hudáka 3-izbový byt a Lenku 

Novákovú 2-izbovy byt a náklady na opravu v 12 bj v celkovej výške 1 036,96 € z fondu 

opráv.                              

            

8. Rôzne. 
V tomto bode bolo prerokované: 

a)Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1130881 od 01.01.2021 do 31.12.2021. 

Starosta predložil na rokovanie návrh Zmluvy o združenej dodávke elektriny č. 1130881 na 

obdobie 01.01.2021 do 31.12.2021. Po rozprave k tomuto bodu poslanci schválili predloženú 

Zmluvu o združenej dodávke elektriny č. 1130881 na obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021. 

Hlasovanie:  za: 6 poslancov (Andrej Adamuščin, Ing. Ján Cebuľak,  Mgr. Viera Homiaková, 

Jozef Jurčišin, PhDr. Jozef Lenárt, Bc. Alojz Petraško, 

  proti: 0          

  zdržal sa: 0     

    Poslanci 6 hlasmi schválili Zmluvu o združenej dodávke elektriny č. 1130881 na obdobie 

od 01.01.2021 do 31.12.2021.  

 

b) Zmena rozpočtu – prerokovanie. 

Starosta obce v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a na 

základe § 14 ods. 2 písm. d) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. predložil návrh na zmenu 

rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2020, 4/2020 a 5/2020. 

Hlasovanie:   za: 6 poslancov (Andrej Adamuščin, Ing. Ján Cebuľak, Mgr. Viera Homiaková, 

Jozef Jurčišin,  PhDr. Jozef Lenárt, Bc. Alojz Petraško, 

  proti: 0          

             zdržal sa: 0                                                                                                                  

Poslanci 6 hlasmi schválili rozpočtové opatrenia č. 3/2020, 4/2020 a 5/2020.  

 

 

 c) Obecné akcie 

 Starosta informoval poslancov o najbližších obecných akciách a to: 

- Otvorenie viacúčelového ihriska na Deň otcov 21.06.2020 

- Kobylský kotlík 29.08.2020 

- Kobyľani v Tatroch (september – október 2020) 

- Posedenie s dôchodcami pri príležitosti mesiaca úcty k starším – október 2020 

   Poslanci vzali informáciu na vedomie.  



 

 

 

9. Diskusia.                 

V diskusii starosta požiadal poslancov o nové podnety, námety v oblasti odpadového 

hospodárstva.                                            

10. Schválenie uznesenia z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.                           

Starosta obce predniesol návrh uznesenia z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce 

Kobyly konaného dňa 05.06.2020.               

Hlasovanie:   za: 6 poslancov (Andrej Adamuščin, Ing. Ján Cebuľak, Mgr. Viera Homiaková,  

Jozef Jurčišin, PhDr. Jozef Lenárt, Bc. Alojz Petraško, 

  proti: 0          

             zdržal sa: 

Poslanci 6 hlasmi schválili uznesenie z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce 

Kobyly konaného dňa 05.06.2020. 

 

 

11. Záver.                    

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

a ukončil rokovanie.  

 

 

Zapísala:           Milena Šoltysová                         ...............................................                    

Overovatelia:    Ing. Ján Cebuľak                          ............................................... 

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

 

 

V Kobylách dňa: 05.06.2020 

 

 


