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Zápisnica  

z  riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva  obce Kobyly  

konaného dňa 20.09.2019 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 16.08.2019. 

  5. Žiadosť o úverový produkt (Municipálny úver k schválenej žiadosti – montáž kamerových                                            

      systémov a iných bezpečnostných prvkov) – prerokovanie. 

  6. Zásady hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami obce – prerokovanie. 

  7. VZN o vodení psov, o vymedzení miest v obci, kde je zakázaný voľný pohyb psov a vstup 

      so psom – prerokovanie. 

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

  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 a 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:  Mgr. Viera Homiaková,, Andrej Adamuščin,  

 

 

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 16.08.2019.                                                                    
Starosta obce predložil na rokovanie kontrolu uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 

16.08.2019 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 

„Obecný kamerový systém Kobyly“ na ktorý bol schválený nenávratný finančný príspevok vo 

výške 99 625,18 EUR z Pôdohospodárske platobnej agentúry z dôvodu refundácie projektu na 

ktorý obec nemá dostatok vlastných finančných zdrojov. Poslanci po rozprave k tomuto bodu  

schválili prijatie úveru vo výške 99 625,18 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: 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 prijatie úveru vo výške 99 625,18 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. Zásady hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami obce – prerokovanie. 

Starosta obce predložil na rokovanie  Zásady hospodárenia a nakladania s finančnými 

prostriedkami obce. Po rozprave k predloženému návrhu poslanci schválili Zásady 

hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami 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 finančnými 

prostriedkami obce. 

 

 

 

7. VZN o vodení psov, o vymedzení miest v obci, kde je zakázaný voľný pohyb psov 

a vstup so psom – prerokovanie. 

Starosta obce predložil poslancom na prerokovanie návrh VZN o vodení psov, o vymedzení 

miest v obci, kde je zakázaný voľný pohyb psov a vstup so psom. Po rozprave k predloženému 

návrhu poslanci schválili VZN obce Kobyly o vodení psov, o vymedzení miest v obci, kde je 

zakázaný voľný pohyb psov a vstup so psom. 

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. 4/2019 o vodení psov, o vymedzení miest v obci, kde je 

zakázaný voľný pohyb psov a vstup so psom. 
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8. Rozpracované investičné zámery obce na rok 2019 - informácia. 

Starosta informoval poslancov o : 

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

c) Pokračovaní prác na projekte „Dažďové záhrady pri Materskej škole“                                      

Poslanci vzali informácie na vedomie.       

               

9. Rôzne. 
V tomto bode bolo prerokované: 

 

a) 12 b.j. – prekrytie balkónov. 

Starosta obce informoval poslancov o požiadavke nájomníkov 12 b.j. na prekrytie balkónov 

zo strany od ZŠ. Po rozprave bol daný návrh na predloženie projektu na realizáciu prekrytia 

do najbližšieho zasadnutia OZ.  

 

b) 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.7/2019 , č.8/2019, č.9/2019 a 10/2019 obecnému zastupiteľstvu  (návrhy 

v prílohách)                      

  

    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  rozpočtové opatrenia č. 7/2019, 8/2019, 9/2019, 10/2019. 

 

c)   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 balkónových dverí v byte nájomcu Mareka Nováka. 

    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. 
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10. Diskusia.                 

V diskusii starosta obce upresnil dátumy jednotlivých obecných akcií a to:  

 - Kobylský kotlík 28.09.2019       

 - Posedenie s dôchodcami (Október mesiac úcty k starším) 06.10.2019 

 Zároveň požiadal poslancov OZ o ich aktívnu účasť na jednotlivých akciách.   

V diskusii vystúpila aj poslankyňa Mgr. Viera Homiaková, ktorá pripomenula potrebu 

riešenia problémov starších občanov v sociálnej oblasti. 

 

11. Schválenie uznesenia z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.                           

Starosta obce predniesol návrh uznesenia z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce 

Kobyly zo dňa 20.09.2019.              

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 20.09.2019. 

 

12.Záver.                    

Starosta  obce sa poďakoval prítomným za účasť na riadnom  zasadnutí obecného 

zastupiteľstva a ukončil rokovanie.  

 

 

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

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

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

 

 

 

V Kobylách dňa: 20.09.2019 

 

 

        Ing. Jozef Šoltys  

            starosta obce 

 

 

 

 


