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Zápisnica  

z  riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva  obce Kobyly  

konaného dňa 11.12.2020 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 19.11.2020. 

  5. VZN č.2/2020 o nákladní s komunálnymi odpadmi na území obce - schválenie. 

  6. VZN č.3/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce - schválenie. 

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

  8. Zásady kontrolnej činnosti – schválenie. 

  9. Sadzobník poplatkov za služby poskytované obcou, za úkony vykonané obcou a za nájom     

majetku obce Kobyly – schválenie.   

10. Rôzne  

11. Diskusia. 

12. Uznesenie z riadneho zasadnutia OZ – schválenie. 

13. 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 určený p. Ján Lukáč. 

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

 

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 19.11.2020.                                                                    
Starosta obce predložil na rokovanie kontrolu uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 

19.11.2020 a konštatoval, že úlohy z neho vyplývajúce boli splnené. 

Poslanci vzali informáciu na vedomie. 
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5. VZN č.2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce - schválenie.  

Starosta obce informoval poslancov, že k návrhu VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi na 

území obce neboli zo strany občanov žiadne pripomienky, preto predložil VZN č. 2/2020 na 

schválenie. Poslanci schválili VZN č.2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území 

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 VZN č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území 

obce.  

6. VZN č.3/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce - schválenie.  

Starosta obce informoval poslancov, že k návrhu VZN o podmienkach poskytovania dotácií 

z rozpočtu obce neboli zo strany občanov žiadne pripomienky, preto predložil VZN č. 3/2020 

na schválenie. Poslanci schválili VZN č.3/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu 

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 VZN č. 3/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu 

obce. 

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

Starosta informoval poslancov, že k návrhu rozpočtu na rok 2021 neboli zo strany občanov 

žiadne pripomienky, preto predložil rozpočet na rok 2021 na schválenie. Poslanci schválili 

rozpočet obce na rok 2021.             

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

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

             proti: 0         

  zdržal sa: 0                                                                                                                       

Poslanci 6 hlasmi schválili rozpočet na rok 2021 a vzali na vedomie návrh rozpočtu na rok 

2022 a 2023. 

 

8. Zásady kontrolnej činnosti – schválenie. 

Starosta obce predložil na rokovanie návrh Zásad kontrolnej činnosti. Po rozprave k tomuto 

bodu poslanci schválili Zásady kontrolnej činnosti.          

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 Zásady kontrolnej činnosti. 
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9. Sadzobník poplatkov za služby poskytované obcou, za úkony vykonané obcou a za 

nájom majetku obce – schválenie. 

Starosta obce predložil poslancom na prerokovanie sadzobník poplatkov za služby poskytované 

obcou, za úkony vykonané obcou a za nájom majetku obce. Po rozprave k tomuto bodu poslanci 

schválili sadzobník poplatkov. 

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 sadzobník poplatkov za služby poskytované obcou, za úkony 

vykonané obcou a za nájom majetku obce.  

               

8. Rôzne. 
V tomto bode bolo prerokované: 

 

a) 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. 10/2020, 11/2020, 12/2020 a 13/2020. 

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 rozpočtové opatrenia č. 10/2020, 11/2020, 12/2020 a 13/2020. 
 

 

b) Ozvučenie sály KD. 

Starosta obce informoval poslancov o ukončení verejného obstarávania na realizáciu ozvučenia 

sály KD, kde víťazným uchádzačom sa stala firma NESTproduction, s.r.o.. Zároveň predložil 

na schválenie Zmluvu o dielo s víťazným uchádzačom. 

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 Zmluvu s víťazným uchádzačom NESTproduction s.r.o.. 
 

c) Príspevok na auto. 

Starosta predložil poslancom návrh na paušálne preplácanie osobného MV pre starostu obce 

vo výške 100,00 EUR mesačne z dôvodu zlého technického stavu obecného MV. Poslanci po 

rozprave k tomuto bodu schválili paušálny príspevok vo výške 100,00 EUR mesačne pre 

starostu obce za využívanie súkromného MV pre účely 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 schváli paušálny mesačný príspevok vo výške 100,00 EUR. 
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8. Diskusia.                 

V diskusii starosta poďakoval všetkým za prácu v roku 2020.                                            

9.Schválenie uznesenia z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.                           

Starosta obce predniesol návrh uznesenia z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce 

Kobyly konaného dňa 11.12.2020.               

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

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

  proti: 0          

             zdržal sa: 

Poslanci 6 hlasmi schválili uznesenie z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce 

Kobyly konaného dňa 11.12.2020. 

 

 

10. Záver.                    

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

a ukončil rokovanie.  

 

Zapísala:           Mgr. Ján Lukáč                                  ...............................................                    

Overovatelia:    Mgr. Alojz Petraško                           ............................................... 

                          Andrej Adamuščin                             ................................................ 

 

 

V Kobylách dňa: 11.12.2020 

 

 

        Ing. Jozef Šoltys  

            starosta obce 

 

 

 

 


