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Zápisnica  

z  riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva  obce Kobyly  

konaného dňa 19.11.2020 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 28.08.2020. 

  5. VZN o nákladní s komunálnymi odpadmi na území obce - návrh. 

  6. VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce - návrh. 

  7. Rozpočet na roky 2021, 2022 a 2023 – návrh. 

  8. Rôzne  

  9. Diskusia. 

10. Uznesenie z riadneho zasadnutia OZ – schválenie. 

11. 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:  Jozef Jurčišin, Ing. Ján Cebuľak,  

 

 

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 28.08.2020.                                                                    
Starosta obce predložil na rokovanie kontrolu uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 

28.08.2020 a konštatoval, že úlohy z neho vyplývajúce boli splnené. 

Poslanci vzali informáciu na vedomie. 
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5. VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce - návrh.  

Starosta predložil na rokovanie návrh VZN o nákladní s komunálnymi odpadmi na území obce. 

Po prerokovaní tohto bodu poslanci schváli predložený návrh VZN. 

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 návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území 

obce.  

6. VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce - návrh.  

Starosta predložil na rokovanie návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu  

obce. Po prerokovaní tohto bodu poslanci schváli predložený návrh VZN. 

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 návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu 

obce. 

7. Návrh rozpočtu obce na rok 2021– prerokovanie. 

Starosta predložil na rokovanie  návrh rozpočtu na rok 2021. Po rozprave k tomuto návrhu 

poslanci schválili návrh rozpočtu na rok 2021 a vzali na vedomie návrh rozpočtu obce na rok 

2022 a 2023. 

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 návrh rozpočtu na rok 2021 a vzali na vedomie návrh rozpočtu 

na rok 2022 a 2023. 

               

8. Rôzne. 
V tomto bode bolo prerokované: 

a) Žiadosť o odpustenie časti nájmu za rok 2020 

Starosta predložil na rokovanie žiadosť o odpustenie časti nájmu za rok 2020 od spoločnosti 

Alevan s.r.o., ktorá je nájomcom užívania nebytového priestoru Kobyly č. 56, ktorej vlastníkom 

je Obec Kobyly z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na Slovensku _COVID – 19. 

Starosta navrhol poslancom schváliť odpustenie nájmu od 15.10.2020 do odvolania 

mimoriadnej situácie (uvoľnenie opatrení). Po rozprave poslanci schválili odpustenie nájmu za 

dané obdobie. 

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 odpustenie nájmu spoločnosti Alevan s.r.o., od 15.10.2020 do 

odvolania mimoriadnej situácie na Slovensku (uvoľnenia opatrení). 
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b) Odkúpenie parcely č. 746/54 – žiadosť. 

Starosta obce informoval poslancov o podaní žiadosti o odkúpenie parcely  CKN 746/54 od 

Slovenského pozemkového fondu z dôvodu realizácie prístupovej cesty novej  IBV. Poslanci 

po prerokovaní schválili odkúpenie parcely CKN 746/54 na základe znaleckého posudku. 

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 odkúpenie parcely CKN 746/54 od Slovenského pozemkového 

fondu na základe znaleckého posudku. 

 

c) Rekonštrukcia obecného rozhlasu.                                                

Starosta predložil na rokovanie návrh o pokračovaní rekonštrukcie obecného rozhlasu. Zároveň 

informoval o verejnom obstarávaní na danú zákazku. Po prerokovaní k tomuto bodu poslanci 

schváli realizáciu rekonštrukcie obecného rozhlasu a Zmluvu s víťazom verejného 

obstarávania. 

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 realizáciu rekonštrukcie obecného rozhlasu a Zmluvu 

s víťazom verejného obstarávania. 

 

 

d) Zmluva o poskytovaní služieb – verejné obstarávanie. 

Starosta predložil na schválenie Zmluvu o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania 

s dodávateľom IGNITE, s.r.o. na obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021. Po prerokovaní tohto 

bodu poslanci schváli predložený návrh zmluvy. 

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 poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania 

s dodávateľom IGNITE, s.r.o. na obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021. 

 

 

e) Nájomné zmluvy – 12 b.j. 

Starosta informoval poslancov o potrebe obnovenia nájomných zmlúv v 12 bytovej jednotke. 

Poslanci vzali informáciu na vedomie.                                                                                                            

 

 

f) Hrob pre nenarodené deti. 

Starosta informoval poslancov o realizácii hrobu pre nenarodené deti. Po prerokovaní tohto 

bodu poslanci schváli úhradu nákladov na realizáciu vo výške 1 793,00 EUR. 

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 úhradu nákladov na realizáciu vybudovania hrobu pre 

nenarodené deti vo výške  1 793,00 EUR. 
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g) Sprchový kút – byt p. Vagaskej v 12 b.j. 
Starosta predložil návrh na financovanie výmeny sprchovacieho kúta v nájomnom byte pani 

Daniely Vagaskej v sume do 500 €. Po prerokovaní tohto bodu poslanci schválili úhradu na 

výmenu sprchového kúta z fondu opráv. 

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 výmenu sprchového kúta v nájomnom byte pani Daniely 

Vagaskej v sume do 500 € z fondu opráv 12 b.j. 

 

 

h) Ozvučenie sály KD. 

Starosta obce predložil na rokovanie návrh na realizáciu ozvučenia sály KD, ktoré nie je 

ukončené po rekonštrukcii interiéru sály kultúrneho domu. Poslanci po prerokovaní schváli 

realizáciu ozvučenia sály na základe výsledkov verejného obstarávania a Zmluvu s víťazným 

uchádzačom. 

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 realizáciu ozvučenia sály KD na základe výsledkov verejného 

obstarávania a Zmluvu s víťazným uchádzačom. 
 

 

j) Nákup zariadenia vybavenia tried MŠ. 

Starosta informoval o požiadavke riaditeľky MŠ na zakúpenie nového zariadenia tried MŠ 

z dôvodu veľmi zlého stavu vybavenia tried – stoly, stoličky, skrine, obliečky, plachty. Po 

rozprave k tomuto bodu poslanci schváli úhradu nákladov na zakúpenie nového vybavenia tried 

MŠ vo výške  3 000 EUR. 

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 úhradu nákladov na vybavenie tried MŠ vo výške 3 000 EUR. 

 

k)Vianočný príspevok pre starobných dôchodcov na rok 2019. 

Starosta obce predložil poslancom návrh na zvýšenie vianočného príspevku pre starobných   

dôchodcov na rok 2019 na 7,00 €. Po rozprave k tomuto bodu poslanci schválili výšku 

vianočného príspevku pre starobných dôchodcov vo výške 7,00 € formou poukážok. 

 Hlasovanie:     za:6 poslancov(Andrej Adamuščin,  Mgr.Viera Homiaková, Jozef Jurčišin,,  

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

               proti: 0         

               zdržal sa: Ing. Ján Cebuľak                                                                                                               

Poslanci 6 hlasmi schválili  vianočný príspevok pre starobných dôchodcov formou 

poukážok vo výške 7,00 €. 
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8. Diskusia.                 

V diskusii starosta poďakoval všetkým za pomoc pri celoplošnom testovaní na COVID -19.                                          

  

9.Schválenie uznesenia z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.                           

Starosta obce predniesol návrh uznesenia z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce 

Kobyly konaného dňa 19.11.2020.               

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 19.11.2020. 

 

 

10. Záver.                    

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

a ukončil rokovanie.  

 

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

Overovatelia:    Jozef Jurčišin                               ............................................... 

                          Ing. Ján Cebuľak                             ................................................ 

 

 

V Kobylách dňa: 19.11.2020 

 

 

        Ing. Jozef Šoltys  

            starosta obce 

 

 

 


