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Zápisnica  

z  riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva  obce Kobyly  

konaného dňa 28.6.2019 v kancelárii starostu obce.    
___________________________________________________________________________ 

 

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

Mgr. Ján Lukáč, Bc. Alojz Petraško,       

Neprítomní:   PhDr. Jozef Lenárt 

 

PROGRAM: 

  1. Otvorenie. 

  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

  3 .Schválenie programu.                                                                                                                                                                                                                                              

  4. Kontrola uznesení zo zasadnutia  OZ konaného dňa 7.5.2019. 

  5. Žiadosť o úverový produkt (Municipálny úver) – prerokovanie. 

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

  7. Rôzne 

  8. Diskusia. 

  9. Uznesenie z riadneho zasadnutia OZ – schválenie. 

10. Záver. 

  

1. Otvorenie. 

Rokovanie otvoril starosta obce Ing. Jozef Šoltys. 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:  Mgr. Viera Homiaková, Mgr. Ján Lukáč,  

 

 

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, 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 7.5.2019.                                                                    
Starosta obce predložil na rokovanie kontrolu uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 

7.5.2019 a konštatoval, že úlohy z neho vyplývajúce boli splnené. 

Poslanci vzali informáciu na vedomie. 
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5. Žiadosť o  úverový produkt (Municipálny úver) –prerokovanie.  

Starosta obce informoval poslancov o potrebe zabezpečenia financovania investičného projektu 

„Investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času v obci 

Kobyly“(vybudovanie viacúčelového športového ihriska a rekonštrukcia kultúrneho domu) na 

ktorý bol schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 145 477,18 EUR 

z Pôdohospodárske platobnej agentúry z dôvodu refundácie projektu na ktorý obec nemá 

dostatok vlastných finančných zdrojov. Poslanci po rozprave k tomuto bodu  schválilo prijatie 

úveru vo výške 145 477,18 EUR podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v platnom znení poskytnutého zo strany Prima banky Slovensko, a.s., so 

sídlom : Hodžova 11, 010 11 Žilina. 

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

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

           proti: 0          

           zdržal sa: 0                                                                                                       

Poslanci 6 hlasmi schválili prijatie úveru vo výške 145 477,18 EUR podľa príslušných 

ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení poskytnutého zo 

strany Prima banky Slovensko, a.s., so sídlom : Hodžova 11, 010 11 Žilina.  

 

 

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

Starosta informoval poslancov o : 

a) Predpokladanom začatí prác na schválený projekt „Investície súvisiace s vytvorením 

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

a rekonštrukcii sály kultúrneho domu) – august 2019. 

b) Začatí prác   na realizáciu projektu „Hasičská zbrojnica v obci Kobyly“ 

c) Začatí prác na realizáciu projektu „Stavebné úpravy miestnych komunikácii“ - júl 2019 

d) ukončení prác projektu „Dodanie  a osadenie autobusových zastávok v obci Kobyly“.  

e) ukončení výberového konania   na realizáciu projektu „Dodanie  a montáž zvislej 

zdvíhacej plošiny“, kde víťazom sa stala firma Ridop s.r.o., Dostojevského rad 2543/1, 

811 09 Bratislava. Zároveň predložil na schválenie zmluvu o dielo s víťazom 

výberového konania.  

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

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

            proti: 0          

            zdržal sa:                                                                                                                                  

Poslanci za A) – schválili Zmluvu o dielo s víťazom výberového konania na dodávku 

a montáž zvislej zdvíhacej plošiny s firmou Ridop s.r.o., Dostojevského rad 2543/1, 811 09 

Bratislava, 

                     B) – vzali informácie na vedomie, 
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10. Rôzne. 
V tomto bode bolo prerokované: 

a) Zakúpenie traktorovej kosačky. 

Starosta obce informoval poslancov o potrebe zakúpenia traktorovej kosačky z dôvodu 

veľmi zlého technického stavu už opotrebovanej traktorovej kosačky(zakúpená ešte v roku 

2009). Zároveň predložil návrh na zakúpenie traktorovej kosačky SECO Challenge MJ 102-

22 na základe prieskumu trhu v cene 3 599.00 EUR + príslušenstvo v cene 191,01 EUR 

(deflektor, mulčovací klin olej). 

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

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

    proti: 0         

    zdržal sa: 0                                                                                                       

Poslanci 6 hlasmi schválili  zakúpenie traktorovej kosačky v cene 3 599 EUR + 

príslušenstvo v cene 191,01 EUR. 

 

 

b) Súhlas obce s prevádzkovaním kurzových stávok v prevádzke. 

Starosta informoval poslancov o žiadosti vydania súhlasu s prevádzkovaním kurzových 

stávok v prevádzke č.55, 086 22 Kobyly z dôvodu žiadosti o udelenie novej individuálnej 

licencie. Po rozprave k tomuto bodu poslanci 5 hlasmi schválili prevádzkovanie kurzových 

stávok v prevádzke 55, 086 22 Kľušov.                                                                                                                                                                   

     Hlasovanie: za: 5 poslancov (Andrej Adamuščin, Ing. Ján Cebuľak, Mgr.Viera  

     Homiaková, Jozef Jurčišin, Mgr. Ján Lukáč,                   

    proti: 1(BC. Alojz Petraško)      

    zdržal sa: 0                                                                                                       

     Poslanci 5 hlasmi schválili  prevádzkovanie kurzových stávok v prevádzke Kobyly 55, 

086 22 Kobyly. 

 

c) Návrh rady školy pri Materskej škole v Kobylách. 

Starosta  informoval poslancov o návrhu rady školy pri Materskej škole v Kobylách 

v zmysle § 4 ods. 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve na vymenovanie do funkcie riaditeľa Materskej školy p. Máriu Matysovú 

Poslanci vzali informáciu na vedomie.  

 

d)  Zberné nádoby na separovaný odpad. 

Starosta predložil poslancom návrh na nákup zberných nádob na separovaný odpad do 

domácnosti s využitím dotácie na ich financovanie od spoločnosti KOSIT a.s. Po rozprave 

k tomuto bodu poslanci schválili zakúpenie 110 l zberných nádob do každej domácnosti na 

separovaný odpad a to papier a ostatné plasty s využitím dotácie na ich financovanie od 

spoločnosti KOSIT a.s.. 

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

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

    proti: 0         

    zdržal sa: 0                                                                                                       

Poslanci 6 hlasmi schválili  zakúpenie 110 l zberných nádob do každej domácnosti na 

separovaný odpad a to papier a ostatné plasty s využitím dotácie na ich financovanie 

od spoločnosti KOSIT a.s.. 
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e) Zmena rozpočtu - prerokovanie  
Na základe schválených investícii, ktoré neboli zahrnuté v schválenom rozpočte obce na rok 

2019 a ktorých realizácia bola schválená a v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe § 14 ods. 2 písmena a) zákona č. 583/2004 

Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v z. n. p. starosta predložil návrh na  zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením 

č.4/2019 , č.5/2019 a č.6/2019 obecnému zastupiteľstvu  (návrhy v prílohách)                      

  

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

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

    proti: 0         

    zdržal sa: 0                                                                                                       

Poslanci 6 hlasmi schválili  rozpočtové opatrenia č. 4/2019,5/2019,6/2019. 

 

f) Fond opráv 12 b.j. - schválenie 

     Starosta obce predložil na schválenie použitie finančných prostriedkov z fondu opráv 12 b.j. 

vo výške 620,70 EUR na opravu kondenzačných komínov a pravidelný servis plynových 

kotlov vo výške 480,00 EUR. Spolu 1 100,70 EUR. 

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

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

    proti: 0         

    zdržal sa: 0                                                                                                       

Poslanci 6 hlasmi schválili  použitie finančných prostriedkov z fondu opráv 12 b.j. vo 

výške 1 100, 70 EUR. 

 

g) Použitie rezervného fondu - schválenie 

     Starosta obce predložil poslancom na schválenie použitie rezervného fondu na kapitálové 

výdavky obce na investície:  

A) Dodávka o montáž zvislej dvíhanej plošiny vo výške 3 990 EUR 

B) Úprava miestnych komunikácii v obci Kobyly, časť Kúty vo výške 5 769,41 EUR 

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

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

    proti: 0         

    zdržal sa: 0                                                                                                       

     Poslanci 6 hlasmi schválili  použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky obce 

v roku 2019 : 

A)Dodávka a montáž zdvíhacej plošiny vo výške 3 519,18 EUR 

B)Úprava miestnych komunikácii v obci Kobyly, časť Kúty vo výške 6 240,23 EUR 

 

h) Obecné akcie 

Starosta informoval poslancov o najbližších obecných akciách a to: 

- Deň rodiny 7.7.2019 

- Výlet dôchodcov (22.august 2019) 

- Kobyľani v Tatroch (september 2019) 

- Kobylský kotlík 28.september 2019 

Poslanci vzali informáciu na vedomie.  
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11. Diskusia.                 

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

akciách.  

12. Schválenie uznesenia z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.                           

Starosta obce predniesol návrh uznesenia z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce 

Kobyly zo dňa 28.6.2019.              

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

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

proti: 0                       

zdržal sa: 0                                                                                                       

Poslanci 6 hlasmi schválili uznesenie z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

obce Kobyly zo dňa 28.6.2019. 

 

13.Záver.                    

Starosta  obce sa poďakoval prítomným za účasť na riadnom  zasadnutí obecného 

zastupiteľstva a ukončil rokovanie.  

 

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

Overovatelia:    Mgr. Viera Homiaková                ............................................... 

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

 

 

V Kobylách dňa: 28.6.2019 

 

 

        Ing. Jozef Šoltys  

            starosta obce 

 

 

 


