
Zápisnica  

z  riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva  obce Kobyly  

konaného dňa 28.08.2020 v kancelárii starostu obce.    
___________________________________________________________________________ 

 

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

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

Neprítomní:   

 

PROGRAM: 

  1. Otvorenie. 

  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

  3 .Schválenie programu.                                                                                                                                                                                                                                              

  4. Kontrola uznesení zo zasadnutia  OZ konaného dňa 05.06.2020. 

  5. BIO odpad – informácia. 

  6. Investičné projekty – informácia. 

  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 7  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:  PhDr. Jozef Lenárt, Mgr. Ján Lukáč,  

 

 

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

prednesený návrh. 

Hlasovanie:   za: 7 poslancov (Andrej Adamuščin, Ing. Ján cebuľak,  Mgr. Viera Homiaková, 

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

proti: 0                      

zdržal sa: 0 

 Poslanci 7 hlasmi schválili program rokovania.  

  

 

4. Kontrola uznesení zo zasadnutia  OZ konaného dňa 05.06.2020.                                                                    
Starosta obce predložil na rokovanie kontrolu uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 

05.06.2020 a konštatoval, že úlohy z neho vyplývajúce boli splnené. 

Poslanci vzali informáciu na vedomie. 

 

 



5. BIO odpady – informácia.  

a) Starosta obce informoval poslancov o množstvách vyprodukovaných odpadoch k 30.6.2020. 

Ďalej starosta informoval poslancov  o koncepte pre BIO odpad, kde podľa aktuálnej vyhlášky 

č. 460/2019 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch sa pre obce od 

1.1.2021 podľa § 81, odseku 21 zavádza povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie 

triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologický rozložiteľný kuchynský odpad. 

Informoval poslancov o možnostiach, kedy táto povinnosť sa na obce nevzťahuje – obec 

preukáže, že 100% domácnosti kompostuje vlastný odpad. Po prerokovaní tohto bodu poslanci 

odporučili vykonať prieskum medzi občanmi o možnostiach zberu kuchynského odpadu 

a prerokovať to na najbližšom zasadnutí OZ. 

a)Poslanci vzali informáciu na vedomie. 

 

b) Starosta predložil na rokovanie ponuku zberovej spoločnosti KOSIT, a.s.  o riešení pre 

monitoring tvorby odpadu v obci na kontrolu vyprodukovaného odpadu na základe získaných 

dát kde nádoby budú označené jedinečným  čipom , ktorú spoločnosť KOSIT ponúka bezplatne, 

ak obec uzavrie Dodatok k existujúcej Zmluve o zvoze a likvidácii TKO v trvaní 5 rokov. Po 

prerokovaní tohto bodu poslanci schválili uzavretie Dodatku k existujúcej Zmluve . 

Hlasovanie:   za: 7 poslancov (Andrej Adamuščin, Ing. Ján cebuľak,  Mgr. Viera Homiaková, 

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

proti: 0                      

zdržal sa: 0     

b) Poslanci 7 hlasmi schválili uzavretie Dodatku k existujúcej zmluve na vývoz TKO 

v trvaní 5 rokov so spoločnosťou KOSIT, a.s.  

 

6. Investičné projekty – informácia.               

Starosta informoval poslancov o podaniach žiadosti o platbu na PPA z projektov programov 

rozvoja vidieka SR 2014 -2020 a vykonaných kontrolách. Konštatoval, že po preskúmaní 

oprávnených výdavkov v žiadosti o platbu sú sumy k preplateniu pre  projekt “ Investície 

súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času v obci Kobyly“ vo výške NFP 

145 477,18 € a pre  projekt „Kamerový systém v obci Kobyly“ vo výške NFP 99 625,18 € 

Poslanci vzali informáciu na vedomie.       

            

7. Rôzne. 
V tomto bode bolo prerokované: 

a)Asfaltovanie zastavanej plochy a nádvoria. 

Starosta predložil na rokovanie návrh na objednávku asfaltovania zastavanej plochy a nádvoria 

na parcele 544/11, ktorú má obec v dlhodobom nájme. Po rozprave k tomuto návrhu poslanci 

schválili objednávku a realizáciu úpravy parcely asfaltovaním o výmere 170,0 m2 v cene 12,24 

€/m2 bez DPH. 

Hlasovanie:   za: 7 poslancov (Andrej Adamuščin, Ing. Ján Cebuľak,  Mgr. Viera Homiaková, 

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

  proti: 0          

  zdržal sa: 0     

    Poslanci 7hlasmi schválili objednávku a  realizáciu úpravy parcely 544/11 asfaltovaním 

o výmere 170,0 m2 v cene 12,24 €/m2 bez DPH. 

 



b) Kovové posuvné brány pri ZŠ a MŠ.. 

Starosta obce informoval poslancov o veľmi zlom technickom stave vstupných bránok pri MŠ 

a ZŠ, zároveň predložil návrh na ich výmenu. Po rozprave k tomuto návrhu poslanci schválili 

objednávku na výrobu a montáž vstupných bránok pri vstupe do ZŠ v cene  1 546 € bez DPH 

a vstupe do MŠ v cene  1037 € bez DPH.  

Hlasovanie:   za: 7 poslancov (Andrej Adamuščin, Ing. Ján Cebuľak,  Mgr. Viera Homiaková, 

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

  proti: 0          

  zdržal sa: 0                                                                                                                  

Poslanci 7 hlasmi schválili objednávku na výrobu a montáž vstupných bránok pri vstupe 

do ZŠ v cene  1 546 € bez DPH a vstupe do MŠ v cene  1037 € bez DPH. 

 

c) Návratná finančná pomoc pre obce a vyššie územné celky.             

Starosta predložil na rokovanie návrh o možnosti poskytnutia návratných finančných výpomoci 

obciam  na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020, ktoré schválila 

vláda SR dňa 12.8.2020 ako bezúročnú návratnú finančnú výpomoc, ktorá je určená na krytie 

výdavkov samosprávnych funkcií, a to maximálne do výšky výpadku dane z príjmov fyzických 

osôb za rok 2020. Po rozprave k tomuto bodu poslanci schválili podanie žiadosti poskytnutia 

návratnej finančnej výpomoci obci a Zmluvu o návratnej finančnej výpomoci v celkovej výške 

16 882 eur na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020. 

Hlasovanie:   za: 7 poslancov (Andrej Adamuščin, Ing. Ján Cebuľak,  Mgr. Viera Homiaková, 

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

  proti: 0          

  zdržal sa: 0                                                                                                                  

Poslanci 7 hlasmi schválili podanie žiadosti poskytnutie návratnej finančnej výpomoci 

obci a Zmluvu o návratnej finančnej výpomoci v celkovej výške 16 882 eur na 

kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020. 

 

 

d) Zmluva o správe, kontrolnej činnosti a pozáručnom servise kamerového systému. 

Starosta predložil na schválenie Zmluvu o správe, kontrolnej činnosti a pozáručnom servise 

kamerového systému, kde predmetom tejto zmluvy je správa kamerového systému, 

vykonávanie funkčných skúšok, pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok, 

a servisnej činnosti na vybudovanom sledovacom kamerovom systéme v obci. 

Hlasovanie:   za: 7 poslancov (Andrej Adamuščin, Ing. Ján Cebuľak,  Mgr. Viera Homiaková, 

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

  proti: 0          

  zdržal sa: 0                                                                                                                  

Poslanci 7 hlasmi schválili Zmluvu o správe, kontrolnej činnosti a pozáručnom servise 

kamerového systému. 

 

 

e) Kúpna zmluva – p. Lukáčová. 

Starosta predložil na rokovanie návrh kúpnej zmluvy medzi predávajúcim Monikou 

Lukáčovou, rod. Palšovou a kupujúcim Obcou Kobyly za účelom prevodu vlastníckych práv 

k nehnuteľnostiam, ktoré sú v susedstve 12 b.j.. Po rozprave k tomuto bodu poslanci schválili 

Kúpnu zmluvu medzi predávajúcim Monikou Lukáčovou, rod. Palšovou a kupujúcim Obcou 

Kobyly, ktorej predmetom je kúpa nehnuteľnosti – pozemku EKN parcelné číslo 19, záhrada 

o výmere 339 m2, zapísané na LV 1005 pod B5 v k.ú Kobyly vo výške 1,00 EUR za predmet 

kúpy.  



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

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

                        proti: 0         

    zdržal sa: 1 Mgr. Ján Lukáč                                                                                                                 

Poslanci 6 hlasmi schválili Kúpnu zmluvu medzi predávajúcim Monikou Lukáčovou, rod. 

Palšovou a kupujúcim Obcou Kobyly, ktorej predmetom je kúpa nehnuteľnosti – 

pozemku EKN parcelné číslo 19, záhrada o výmere 339 m2, zapísané na LV 1005 pod B5 

v k.ú Kobyly vo výške 1,00 EUR za predmet kúpy.  

 

 

f) Školský rok 2020/2021. 

Starosta informoval poslancov o pripravenosti a počtoch žiakov pre školsky 2020/2021. 

Informoval, že do 1. ročníka ZŠ nastúpi 10 žiakov a celkový počet bude 29 žiakov. V MŠ bude 

24 žiakov a preto bude otvorená iba jednotriedka. 

Poslanci vzali informáciu na vedomie. 

 

g) Oprava balkónov na 12 bytovej jednotke. 
Starosta informoval poslancov o havarijnom stave 2 balónov na 12 b.j., kde je z dôvodu 

opadávania omietky ich oprava. Preto predložil na rokovanie návrh na ich opravu 

a financovanie z fondu opráv v sume do  1 000 €. Zároveň predložil návrh na financovanie 

výmeny sprchovacieho kúta v nájomnom byte pána Jozefa Nováka v sume do 500 €. Po 

prerokovaní poslanci schválili predložené návrhy. 

Hlasovanie:   za: 7 poslancov (Andrej Adamuščin, Ing. Ján Cebuľak,  Mgr. Viera Homiaková, 

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

  proti: 0          

  zdržal sa: 0                                                                                                                  

Poslanci 7 hlasmi schválili preplatenie opravy 2 balkónov na 12 b.j. v sume do  1000 € 

a výmenu sprchového kúta v nájomnom byte pána Jozefa Nováka v sume do 500 €. 

 

 

h) 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. 6/2020, 7/2020, 8/2020 a 9/2020. 

Hlasovanie:   za: 7 poslancov (Andrej Adamuščin, Ing. Ján Cebuľak,  Mgr. Viera Homiaková, 

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

  proti: 0          

  zdržal sa: 0                                                                                                                  

Poslanci 7 hlasmi schválili rozpočtové opatrenia č. 6/2020, 7/2020, 8/2020 a 9/2020. 
 

 

j) Obecné akcie 

Starosta predložil na rokovanie možnosť uskutočnenia obecnej akcie Kobylský kotlík 2020 

z dôvodu pretrvávania pandemickej situácie na Slovensku. Po rozprave poslanci vyjadrili 

súhlas s uskutočnením danej akcie pokiaľ sa rapídne nezhorší pandemická situácia na deň 

19.9.2020. 

- Kobylský kotlík 19.09.2020 

- Kobyľani v Tatroch (september – október 2020) 

Poslanci vzali informáciu na vedomie.  



 

 

8. Diskusia.                 

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

hospodárstva.                                            

9.Schválenie uznesenia z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.                           

Starosta obce predniesol návrh uznesenia z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce 

Kobyly konaného dňa 28.08.2020.               

Hlasovanie:   za: 7 poslancov (Andrej Adamuščin, Ing. Ján Cebuľak, Mgr. Viera Homiaková,  

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

  proti: 0          

             zdržal sa: 

Poslanci 7 hlasmi schválili uznesenie z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce 

Kobyly konaného dňa 28.08.2020. 

10. Záver.                    

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

a ukončil rokovanie.  

 

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

Overovatelia:    PhDr. Jozef Lenárt                       ............................................... 

                          Mgr. Ján Lukáč                            ................................................ 

 

 

V Kobylách dňa: 28.08.2020 

 

 

        Ing. Jozef Šoltys  

            starosta obce 

 

 


