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Zápisnica  

z  riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva  obce Kobyly  

konaného dňa 16.08.2019 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 28.06.2019. 

  5. VZN obce Kobyly o určení výšky mesačného príspevku v Materskej  škole a školských                                                  

      zariadeniach zriadených obcou – prerokovanie. 

  6. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce – prerokovanie. 

  7. Rozpracované investičné zámery obce  na rok 2019 - informácia.          

  8. Rôzne 

  9. Diskusia. 

10. Uznesenie z riadneho zasadnutia OZ – schválenie. 

11. 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:  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 28.06.2019.                                                                    
Starosta obce predložil na rokovanie kontrolu uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 

28.06.2019 a konštatoval, že úlohy z neho vyplývajúce boli splnené. 

Poslanci vzali informáciu na vedomie. 
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5. VZN obce Kobyly o určení výšky mesačného príspevku v Materskej  škole a školských                                                  

    zariadeniach zriadených obcou – prerokovanie. 

Starosta obce predložil poslancom na prerokovanie návrh VZN obce Kobyly o určení výšky 

mesačného príspevku v Materskej  škole a školských zariadeniach zriadených obcou. Po 

rozprave k predloženému návrhu poslanci schválili VZN obce Kobyly o určení výšky 

mesačného príspevku v Materskej  škole a školských zariadeniach zriadených obcou. 

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 VZN č. 3/2019 o určení výšky mesačného príspevku 

v Materskej  škole a školských  zariadeniach zriadených obcou. 

 

 

6. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce – prerokovanie. 

Starosta obce predložil na rokovanie  Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce. Po 

rozprave k predloženému návrhu poslanci schválili Zásady hospodárenia a nakladania 

s majetkom obce. 

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 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce. 

 

 

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

Starosta informoval poslancov o : 

a) 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). 

b) Záverečnej správe z administratívnej finančnej kontroly  k projektu „Úprava verejného 

priestranstva obce Kobyly“ a konečnom finančnom vysporiadaní z Pôdohospodárskou 

platobnou agentúrou. 

c) Pokračovaní prác   na realizácii projektu „Hasičská zbrojnica v obci Kobyly“(cesta Kuty) 

d) Ukončení prác na realizácii projektu „Stavebné úpravy miestnych komunikácii“ . 

Zároveň predložil poslancom Dodatok. 1 k ZoD č. 2 R/2019 z dôvodu navýšenia prác 

v sume  2 506,65 EUR, ktoré vyplynuli pri realizácii daného projektu. Po rozprave 

k tomuto bodu poslanci schválili Dodatok č. 1. 

e) Začatí prác na projekte „Dažďové záhrady pri Materskej škole“ 
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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 za A) – schválili Dodatok č. 1 k Z o D č. 2 R/2019, 

                     B) – vzali informácie na vedomie,                     

10. Rôzne. 
V tomto bode bolo prerokované: 

 

a) Oporný múr pri výstavbe multifunkčného ihriska. 

Starosta obce informoval poslancov o potrebe vybudovania oporného múru pri realizácii 

výstavby multifunkčného ihriska, ktorého potreba vybudovania sa prejavila pri terénnych 

úpravách. Na základe toho starosta obce predložil poslancom rozpočet, ktorý vystavila 

firma realizujúca daný projekt. Celková výška nákladov na vybudovanie oporného múru je 

5 090,00 EUR. Po rozprave k tomuto bodu poslanci schválili objednávku a realizáciu 

vybudovania oporného múra v sume  5 090,00 EUR.  

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

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

   proti: 0         

   zdržal sa: 0                                                                                                       

Poslanci 7 hlasmi schválili  objednávku a realizáciu vybudovania oporného múru v 

sume 5 090,00 EUR. 

 

b) VM FLORIAN – ozvučenie verejného rozhlasu. 

Starosta predložil poslancom návrh na zakúpenie VM FLORIAN – systému ozvučenia 

verejného rozhlasu a jeho možnosti využívania. Po rozprave k tomuto návrhu a na základe 

bezplatnej možnosti vyskúšania ozvučovacieho systému poslanci schváli zakúpenie  VM 

FLORIAN v cene 2 234,39 EUR..                                                                                                                                                                   

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

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

              proti: 0         

              zdržal sa: 

     Poslanci 7 hlasmi schválili  zakúpenie VM FLORIAN systému ozvučenia pre verejný 

rozhlas v cene 2 234,39 EUR. 

 

c) Verejné osvetlenie na ul. RD Silvestrimu. 

Starosta  predložil obecnému zastupiteľstvu návrh a cenovú ponuku na pouličné verejné 

osvetlenie na ul. k RD Silvestimu z dôvodu začatia bývania v novom RD a ďalšej výstavbe 

na tejto ulici. Po rozprave poslanci schválili inštaláciu verejného osvetlenia na novej ulici 

na základe cenovej ponuky v cene 2 538, 00 EUR. 

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

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

              proti: 0         

              zdržal sa: 0 

Poslanci 7 hlasmi schválili  inštaláciu verejného osvetlenia na novej ulici k RD 

Silvestrimu v cene 2 538,00 EUR. 
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d)  Realizácia projektu predkladaného v rámci MAS-107/7,2/2. 

Starosta predložil návrh na schválenie podania žiadosti na realizáciu projektu 

predkladaného v rámci MAS-107/7.2./2 pre projekt “Úprava verejného priestranstva obce 

Kobyly“, podopatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania, alebo 

rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie 

a obnoviteľných zdrojov a úspor energie. Poslanci po rozprave k predloženému návrhu 

schválili podanie žiadosti. 

      Hlasovanie:za:7poslancov (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  podania žiadosti na realizáciu projektu predkladaného 

v rámci MAS-107/7.2./2 pre projekt “Úprava verejného priestranstva obce Kobyly“, 

podopatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania, alebo rozširovania 

všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie 

a obnoviteľných zdrojov a úspor energie. 

 

 

e) Fond opráv 12 b.j. – schválenie. 

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

b.j. vo výške 93,36 EUR na opravu vchodových dverí. 

    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  použitie finančných prostriedkov z fondu opráv 12 b.j. vo 

výške 93,36 EUR. 

 

f) Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v suteréne KSB. 

     Starosta obce informoval poslancov o podaní žiadosti p. Jany Tarasovičovej a p. Anny 

Zlackej Jurčišinovej Kukľovej na prenájom nebytových priestorov v suteréne KSB na 

podnikateľský zámer kaderníctvo, pedikúra a manikúra. Starosta obce informoval poslancov 

o vypovedaní nájomnej zmluvy na podnikateľskú činnosť o p. Jany Novákovej, ktorá 

podnikala v daných priestoroch dohodou k 1.8.2019. Poslanci po rozprave k predloženej 

žiadosti schválili zámer na podnikanie pre žiadateľov, stým, že Zmluva o nájme a výška 

budú prerokované, až po stavebných úpravách v daných priesroroch.   

     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  žiadosť o prenájom nebytových priestorov v suteréne KSB 

na podnikateľskú činnosť pre p. Janu Tarasovičovú a p. Annu Zlacku Jurčišinovu 

Kukľovú. 
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g) Predloženie zámeru na kultúrno-spoločenské športové centrum. 

     Starosta obce predložil na prerokovanie žiadosť od p. Vladimíra Kažimíra na vybudovanie 

kultúrno- spoločenského športového centra pri futbalovom ihrisku obce. K danému zámeru 

sa vyjadril aj p. Vladimír Kažimír, ktorý bol prizvaný na zasadnutie OZ. Po rozprave 

k predloženej žiadosti poslanci schválili návrh zámeru na vybudovanie kultúrno-

spoločenského športového centra pri futbalovom ihrisku na území, ktoré je plánované pre 

rekreačné a  športové 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: Mgr. Viera Homiaková,                                                                                                       

Poslanci 6 hlasmi schválili  zámer p. Vladimíra Kažimíra na vybudovanie kultúrno-

spoločenského športového centra pri futbalovom ihrisku na území, ktoré je plánované 

pre rekreačné a  športové činnosti.  

 

 

11. Diskusia.                 

V diskusii boli upresnené dátumy jednotlivých obecných akcií. 

12. Schválenie uznesenia z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.                           

Starosta obce predniesol návrh uznesenia z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce 

Kobyly zo dňa 16.08.2019.              

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:                         

Poslanci 7 hlasmi schválili uznesenie z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

obce Kobyly zo dňa 16.08.2019. 

 

13.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: 16.8.2019 

 

 

        Ing. Jozef Šoltys  

            starosta obce 
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