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Zápisnica  

z  riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva  obce Kobyly  

konaného dňa 07.05.2019 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 7.2.2019. 

  5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2018. 

  6. Individuálna výročná správa obce za rok 2018. 

  7. Záverečný účet obce Kobyly za rok 2018 – schválenie. 

  8. Rozpracované investičné zámery obce  na rok 2019 - prerokovanie.          

  9. Rôzne 

10. Diskusia. 

11. Uznesenie z riadneho zasadnutia OZ – schválenie. 

12. Záver. 

  

1. Otvorenie. 

Rokovanie otvoril starosta obce Ing. Jozef Šoltys. 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:  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: 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 7.2.2019.                                                                    
Starosta obce predložil na rokovanie kontrolu uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 

7.2.2019 a konštatoval, že úlohy z neho vyplývajúce boli splnené. 
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Poslanci vzali informáciu na vedomie. 

 

5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2018.                               

Správu o kontrolnej činnosti kontrolóra obce za rok 2017 predniesla kontrolórka obce p. 

Milena Šoltysová. V závere svojej správy odporučila poslancom OZ záverečný účet obce 

schváliť bez výhrad.   

Poslanci vzali správu kontrolóra obce na vedomie. 

 

6. Individuálna výročná správa obce Kobyly za rok 2018 – prerokovanie.                                                                                                          

Starosta obce predniesol „Individuálnu výročnú správu obce Kobyly za rok 2018,  v ktorej 

informoval poslancov o identifikačných, geografických, demografických údajoch obce 

a podal informáciu o účtovnej jednotke z účtovnej závierky za rok 2018.                           

Poslanci vzali Individuálnu výročnú správu obce Kobyly za rok 2018 na vedomie. 

7.Záverečný účet obce Kobyly za rok 2018 – schválenie.  

Záverečný účet obce za rok 2018 predložil na schválenie starosta obce. Po rozprave k tomuto 

bodu starosta navrhol použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného 

fondu vo výške  6 563,66 EUR a ten   použiť na kapitálové investície v roku 2019. Zároveň 

navrhol schváliť Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.      

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 Záverečný účet obce Kobyly a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 

schválili bez výhrad a schválili použitie rezervného fondu vo výške  6 563,66 EUR na 

kapitálové investície v roku 2019. 

 

8. Rozpracované investičné zámery obce na rok 2019 - prerokovanie. 

Starosta informoval poslancov o : 

a) Schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Pôdohospodárskej platobnej 

agentúry vo výške 145 477,18 EUR na projekt „Investície súvisiace s vytvorením 

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

ihriska a rekonštrukcii sály kultúrneho domu). Zároveň predložil na schválenie Zmluvu 

o poskytovaní služieb medzi objednávateľom Obcou Kobyly a poskytovateľom 

MEDIINVEST Consulting, s.r.o. pre služby v rozsahu „Riadenie projektu – externý 

manažment pre projekt: „Investície súvisiace s vytvorením podmienok pre trávenie 

voľného času v obci Kobyly“ v cene 2,5% z výšky schválených oprávnených výdavkov 

na daný projekt.   

b) ukončení výberového konania   na realizáciu projektu „Hasičská zbrojnica v obci 

Kobyly“, kde víťazom sa stala firma ZS MONT s.ro.. Zároveň predložil na schválenie 

zmluvu o dielo s víťazom výberového konania a predložil návrh na spolufinancovanie 

projektu čerpaním úveru vo výške 15 000 EUR a využitím rezervného fondu vo výške 

6 563,66 EUR. 
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c) ukončení výberového konania   na realizáciu projektu „Stavebné úpravy miestnych 

komunikácii“, kde víťazom sa stala firma CRM Slovakia, s.r.o.. Zároveň predložil na 

schválenie zmluvu o dielo s víťazom výberového konania. 

d) ukončení výberového konania   na realizáciu projektu „Dodanie  a osadenie 

autobusových zastávok v obci Kobyly“, kde víťazom sa stala firma H P Slovakia s.r.o.. 

Zároveň predložil na schválenie zmluvu o dielo s víťazom výberového konania.  

e) Informoval o schválení dotácie z Programu obnovy dediny na projekt „Dažďové 

záhrady pri MŠ Kobyly“ vo výške 5 000 EUR. 

f) Pridelení dotácie vo výške 10 000 EUR z rokovania vlády SR v Bardejove zo dňa 

10.4.2019 na vybudovanie bezbariérového vchodu do budovy OÚ a sály kultúrneho 

domu. 

g) Registrácii žiadosti  v PPA o nenávratný finančný príspevok na „Obecný kamerový 

systém“. 

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: 

a) Zmluvu o poskytovaní služieb medzi objednávateľom Obcou Kobyly   

a poskytovateľom MEDIINVEST Consulting, s.r.o. pre služby v rozsahu „Riadenie 

projektu – externý manažment pre projekt: „Investície súvisiace s vytvorením 

podmienok pre trávenie voľného času v obci Kobyly“ v cene 2,5% z výšky 

schválených oprávnených výdavkov na daný projekt.   

b) Zmluvu o s víťazom výberového konania na realizáciu projektu „Hasičská 

zbrojnica v obci Kobyly“, kde víťazom sa stala firma ZS MONT s.ro.  

a  spolufinancovanie projektu čerpaním úveru vo výške 15 000 EUR a využitím 

rezervného fondu vo výške 6 563,66 EUR. 

c) Zmluvu o dielo na realizáciu projektu „Stavebné úpravy miestnych komunikácii“, 

kde víťazom sa stala firma CRM Slovakia, s.r.o.. 

d) Zmluvu o dielo na realizáciu projektu „Dodanie  a osadenie autobusových zastávok 

v obci Kobyly“ “, kde víťazom sa stala firma H P Slovakia s.r.o.. 

Poslanci vzali informácie na vedomie: 

a) Informoval o schválení dotácie z Programu obnovy dediny na projekt „Dažďové 

záhrady pri MŠ Kobyly“ vo výške 5 000 EUR. 

b) Pridelení dotácie vo výške 10 000 EUR z rokovania vlády SR v Bardejove zo dňa 

10.4.2019 na vybudovanie bezbariérového vchodu do budovy OÚ a sály 

kultúrneho domu. 

c) Registrácii žiadosti  v PPA o nenávratný finančný príspevok na „Obecný 

kamerový systém“. 
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10. Rôzne. 
V tomto bode bolo prerokované: 

a) Finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií 

stravníkov. 

Starosta obce poslancov o zmene finančných pásiem na nákup potravín na jedno jedlo 

podľa vekových kategórií stravníkov platných od 01.09.2019. Zároveň predložil návrh na 

zaradenie na zaradenie školského stravovania o 1 stupeň vyššie z pásma 1 do pásma 2. Po 

rozprave k tomuto bodu poslanci súhlasili so zaradením školského stravovania do 2. 

pásma. 

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  zaradenie školského stravovania do finančné pásma 2  

na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov 

s účinnosťou od 01.09.2019.  

 

b) Žiadosť Ing. Jana Cebuľaka 

Starosta informoval poslancov o žiadosti Ing. Jana Cebuľaka o  zámenu pozemkov pri 

miestnej komunikácii nad kostolom z dôvodu z dôvodu zarovnania pozemkov. Po rozprave 

k tomuto bodu poslanci súhlasili so zámenou pozemkov a tým vyrovnania dotknutých 

parciel na základe vypracovaného geometrického plánu č.: 36508012-25/19 zo dňa 

05.04.2019, ktorý vyhotovil Geocomp Bardejov, s.r.o., Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov.                                                                                                                                                                       

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

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

                     proti: 0                         

    zdržal sa: 1                                                                                                             

Poslanci 6 hlasmi schválili uplatnením osobitného postupu ako prípad hodný 

osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obci Zámennú 

zmluvu medzi obcou Kobyly, Kobyly 57,086 22 Kľušov, IČO: 00322130 a Ing. Jánom 

Cebuľakom, bytom Kobyly 203, 086 22 Kľušov, nar. 25.07.1984, Ing. Martinou 

Cebuľakovou, rod. Ďurčíovou, nar. 22.09.1983, bytom Kobyly 203, 086 22 Kľušov, 

nar. 20.08.1994 trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a to: 

parcela CKN 546/4 – zastavané plochy a nádvoria v podiele 1/1 o výmere 17,0  do                                                           

výlučného vlastníctva Ing. Jána Cebuľaka a Ing. Martiny Cebuľakovej.               

parcela CKN 69/2 - zastavané plochy a nádvoria v podiele 1/1 o výmere 17,0 m2 do  

vylučného vlastníctva obce Kobyly,                                                                                  

vytvorených geometrickým plánom č. 36508012-25/19  zo dňa 05.04.2019 ktorý 

vyhotovyl  Geocomp Bardejov, s.r.o., Dlhý rad 16, 085 01  Bardejov.  

                                                                                                                                       

    Z dôvodu, že sa jedná o rovnaké výmery pozemkov, rovnaký druh pozemku, pričom 

pozemky sú umiestnené v rovnakej lokalite, cena pozemkov, ktoré sú predmetom 

zámeny je rovnaká, nevznika žiadnej zo zmluvných strán pravo na doplatenie ceny 

za pozemky. 
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c) Školská rada 

Starosta  informoval poslancov o potrebe ustanovenia školských rád v MŠ a ZŠ z dôvodu 

ukončenia ich  funkčného obdobia. Za ustanovenie rady školy a určenie počtu jej členov 

zodpovedá zriaďovateľ s tým, že rada školy môže mať 5 až 11 členov. Preto navrhol 

zloženie rady  pre MŠ a ZŠ v počte 5 členov a to v zložení: 

- 1 zvolený zástupca  pedagogických zamestnancov školy 

- 1 zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy 

- 2 zvolení zástupcovia rodičov, ktorý nie sú zamestnancami školy 

- 1delegovaný zástupca zriaďovateľa 

Za zriaďovateľa boli delegovaní: 

- do rady MŠ Andrej Adamuščin 

- do rady ZŠ Bc. Alojz Petraško 

Zároveň informoval poslancov o vyhlásení výberového konania na obsadenie funkcie 

riaditeľa(ky) Materskej školy v Kobylách. 

Poslanci vzali informáciu na vedomie.  

 

  

d)  Komunálny a separovaný odpad. 

Starosta informoval poslancov o zmene dodávateľa - vývozcu o komunálneho odpadu 

z Hudák Ladislav s.r.o. na zberovú spoločnosť KOSIT a.s.. a že ceny ostávajú v 

platnosti na základe pôvodnej zmluvy. Ďalej informoval poslancov o ponuke zberovej 

spoločnosti KOSIT a.s. na nákup zberných nádob na komunálny odpad, separovaný odpad 

a kompostéry do domácnosti s využitím dotácie na ich financovanie od spoločnosti 

KOSIT a.s. 

Poslanci vzali informáciu na vedomie a odporučili starostovi obce, aby sa touto 

problematikou zaoberala Komisia pre životné prostredie  a budúce zasadnutie OZ. 

 

 

 

 

e) Agenda správy cintorína  
Starosta o potrebe spracovania komplexnej agendy správy cintorína a zároveň predložil 

cenovú ponuku na jej spracovanie. Informoval poslancov o predloženej cenovej ponuke.     

Poslanci odporučili realizáciu spracovania komplexnej agendy správy cintorína. 
  

 

d)  Obecné akcie 

Starosta informoval poslancov o najbližších obecných akciách a to: 

- Deň matiek 12.5.2019 

- Deň otcov 15.6.2019 

- Výlet dôchodcov (júl – august 2019) 

- Kobyľani v Tatroch (august – september 2019) 

- Kobylský kotlík september 2019 

Poslanci vzali informáciu na vedomie.  

 

 

11. Diskusia.                 

V diskusii starosta poprosil poslancov o ich aktívnu činnosť pri jednotlivých obecných 

akciách.  
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12. Schválenie uznesenia z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.                           

Starosta obce predniesol návrh uznesenia z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

obce Kobyly zo dňa 7.5.2019.              

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 uznesenie z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

obce Kobyly zo dňa 7.5.2019. 

13.Záver.                    

Starosta  obce sa poďakoval prítomným za účasť na riadnom  zasadnutí obecného 

zastupiteľstva a ukončil rokovanie.  

 

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

Overovatelia:    Bc. Alojz Petraško                       ............................................... 

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

 

 

V Kobylách dňa: 7.5.2019 

 

 

        Ing. Jozef Šoltys  

            starosta obce 

 

 


