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Zápisnica  

z  riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva  obce Kobyly  

konaného dňa 14.11.2019 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 20.09.2019. 

  5. Návrh VZN obce Kobyly o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné      

odpady – prerokovanie. 

  6. Návrh VZN obce Kobyly o dani z nehnuteľnosti na území obce – prerokovanie.                

7. Návrh VZN obce Kobyly o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej 

zelene na území obce – prerokovanie. 

  8. Návrh VZN obce Kobyly o pravidlách predaja, podávania a požívania alkoholických 

nápojov na území obce z dôvodu ochrany verejného poriadku – prerokovanie. 

  9. Návrh VZN obce Kobyly  o pravidlách používania niektorých pyrotechnických výrobkov 

na území obce z dôvodu ochrany verejného poriadku – prerokovanie. 

10. Návrh VZN obce Kobyly o sume za náhradnú evidenčnú známku pre psa – prerokovanie. 

11. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 5/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce – prerokovanie. 

12. Návrh rozpočtu obce na rok 2020 – prerokovanie. 

13. Rozpracované investičné zámery obce na rok 2020 – informácia. 

14. Rôzne, 

15. Diskusia. 

16. Uznesenie z riadneho zasadnutia OZ – schválenie. 

17. 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. Ján Lukáč, PhDr. Jozef Lenárt.  

 

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.  

 



 2 

  

4. Kontrola uznesení zo zasadnutia  OZ konaného dňa 20.09.2019.                                                                    
Starosta obce predložil na rokovanie kontrolu uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 

20.09.2019 a konštatoval, že úlohy z neho vyplývajúce boli splnené. 

Poslanci vzali informáciu na vedomie. 

5. Návrh VZN obce Kobyly o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné      odpady – prerokovanie. 

Starosta obce predložil poslancom návrh VZN obce Kobyly o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady, kde navrhoval stanoviť sadzbu poplatku bez 

zavedenia množstevného zberu komunálnych odpadov ak je poplatníkom fyzická osoba vo 

výške 15,00 €/osoba  a kalendárny rok a stanoviť sadzbu poplatku pri zavedenom množstevnom 

zbere komunálnych odpadov pri použití zbernej nádoby s objemom 110 l ak je poplatníkom 

fyzická osoba – podnikateľ a právnické osoby vo výške 50,00 €/kalendárny rok, pri frekvencii 

26 odvozov za kalendárny rok. Po rozprave k predloženému návrhu poslanci schválili návrh 

VZN č. 5/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.      

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 návrh VZN č. 5/2019 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady.   
 

6. Návrh VZN obce Kobyly o dani z nehnuteľnosti na území obce – prerokovanie. 

Starosta obce predložil poslancom návrh VZN obce Kobyly o dani z nehnuteľnosti na území 

obce, kde navrhoval stanoviť sadzbu dane z pozemkov: orná pôda 0,70%, záhrady 0,60 %, 

zastavané plochy a nádvoria 0,60%, lesné pozemky 0,70%, stavebné pozemky 0,50% Po 

rozprave k predloženému návrhu poslanci schválili návrh VZN č. 5/2019 o dani z nehnuteľnosti 

na území 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 návrh VZN č. 6/2019 o dani z nehnuteľnosti na území obce.   
 

    

7. Návrh VZN obce Kobyly o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany 

verejnej zelene na území obce – prerokovanie. 

Starosta obce predložil poslancom návrh VZN obce Kobyly o pravidlách na udržiavanie čistoty 

v obci a ochrany verejnej zelene na území obce. Po rozprave k predloženému návrhu poslanci 

schválili návrh VZN č. 7/2019 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej 

zelene na území 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 návrh VZN č. 7/2019 o pravidlách na udržiavanie čistoty 

v obci a ochrany verejnej zelene na území obce. 
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8. Návrh VZN obce Kobyly o pravidlách predaja, podávania a požívania alkoholických 

nápojov na území obce z dôvodu ochrany verejného poriadku - prerokovanie. 

Starosta obce predložil poslancom návrh VZN obce Kobyly o pravidlách predaja, podávania 

a požívania alkoholických nápojov na území obce z dôvodu ochrany verejného poriadku.  Po 

rozprave k predloženému návrhu poslanci schválili návrh VZN č. 8/2019 o pravidlách predaja, 

podávania a požívania alkoholických nápojov na území obce z dôvodu ochrany verejného 

poriadku. 

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 návrh VZN č. 8/2019 o pravidlách predaja, podávania 

a požívania alkoholických nápojov na území obce, z dôvodu ochrany verejného poriadku.  

 

 

9. Návrh VZN obce Kobyly o pravidlách používania niektorých pyrotechnických 

výrobkov na území obce, z dôvodu ochrany verejného poriadku - prerokovanie. 

Starosta obce predložil poslancom návrh VZN obce Kobyly o pravidlách používania niektorých 

pyrotechnických výrobkov na území obce z dôvodu ochrany verejného poriadku.  Po rozprave 

k predloženému návrhu poslanci schválili návrh VZN č. 9/2019 o pravidlách používania 

niektorých pyrotechnických výrobkov na území obce z dôvodu ochrany verejného poriadku 

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 návrh VZN č. 9/2019 o pravidlách používania niektorých 

pyrotechnických výrobkov na území obce, z dôvodu ochrany verejného poriadku.  

 

 

10. Návrh VZN obce Kobyly o sume za náhradnú evidenčnú známku pre psa - 

prerokovanie. 

Starosta obce predložil poslancom na rokovanie návrh VZN obce Kobyly o sume za náhradnú 

evidenčnú známku pre psa. Po rozprave k predloženému návrhu poslanci schválili Návrh VZN 

č. 10/2019 o sume za náhradnú evidenčnú známku pre psa. 

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 návrh VZN č. 10/2019 o sume za náhradnú evidenčnú známku 

pre psa.  

 

 

11. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 5/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a s drobnými  stavebnými odpadmi na území obce – prerokovanie. 

Starosta obce predložil poslancom na rokovanie návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 5/2018 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce . Po 

rozprave poslanci schválili v prípade potreby možnosť zakúpenia zberných vriec na 

zhromažďovanie komunálneho odpadu označeného zbernou spoločnosťou v cene 1,50 €/ks. 
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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: 0                                                                                                                       

Poslanci 7 hlasmi schválili návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 5/2018 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a s drobnými  stavebnými odpadmi na území obce 

 

11. Návrh rozpočtu obce na rok 2020 – prerokovanie. 

Starosta predložil na rokovanie  návrh rozpočtu na rok 2020. Po rozprave k tomuto návrhu 

poslanci schválili návrh rozpočtu na rok 2020 a vzali na vedomie návrh rozpočtu obce na rok 

2021 a 2022. 

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 návrh rozpočtu na rok 2020 a vzali na vedomie návrh rozpočtu 

na rok 2021 a 2022. 

                   

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

Starosta informoval poslancov o : 

a) Pokračovaní prác na schválenom projekte „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“ 

c) Začatí prác na projekte Kamerový systém v obci Kobyly. 

d) Ukončení prác na projekte „Dažďové záhrady pri Materskej škole“   

e) Ukončení prác na realizácii projektu – Bezbariérový prístup do priestorov Obecného 

úradu a sály kultúrneho domu.                                       

 Poslanci vzali informácie na vedomie.       

               

13. Rôzne. 
V tomto bode bolo prerokované: 

 

a) Žiadosť o vydanie vyjadrenia k umiestneniu prevádzky. 

Starosta obce informoval poslancov o žiadosti vydania vyjadrenia k umiestneniu prevádzky 

od spoločnosti FORTUNA SK, a.s. k umiestneniu prevádzky stávkovej kancelárie na území 

obce Kobyly – Kobyly 56/- Snack bar. Po rozprave k tomuto bodu poslanci súhlasili 

s umiestnením prevádzky spoločnosti FORTUNA SK, a.s. na území obce Kobyly – Kobyly 

56/- Snack bar. 

      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 vydanie vyjadrenia so súhlasom umiestnenia prevádzky 

spoločnosti FORTUNA SK, a.s. na území obce Kobyly – Kobyly 56/- Snack bar. 
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b) Dodatok č.1 k zmluve o nájme nehnuteľnosti. 

     Starosta predložil na rokovanie žiadosť p. Mareka Hanobíka o zvýšenie nájomného       

prenajímateľovi za užívanie parcely CKN č. 215 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 83 

m2 vo výške 2,50 €/m2 ročne (pôvodné 1,50 €/m2 ročne) a za užívanie prenajatého priestoru 

402 m2 z parcely CKN č. 2018 nájomné vo výške 1,60 €/m2 ročne (pôvodne 0,90 €/m2 

ročne). Po rozprave k tomuto bodu poslanci schválili navýšenie nájomného len za užívanie 

parcely CKN č. 215 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 83 m2 na 2,50 €/m2 ročne. 

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

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

   proti: 0         

   zdržal sa: 1 PhDr. Jozef Lenárt                                                                                                      

Poslanci 6 hlasmi schválili navýšenie nájomného len za užívanie parcely CKN č. 215 

– zastavané plochy a nádvoria o výmere 83 m2 na 2,50 €/m2 ročne.  

 

c) Objednávka na práce pri realizácii rekonštrukcie sály kultúrneho domu – 

kuchyňa. 

     Starosta obce informoval poslancov o objednávke k prácam v kuchyni kultúrneho domu, 

ktoré nie sú súčasťou rozpočtu pri realizácii projektu rekonštrukcia kultúrneho domu. Svoj 

návrh na schválenie tejto realizácie zdôvodnil potrebou rekonštrukcie elektrických 

rozvodov, nového obkladu a rozšírenia dverného priestoru vstupu do kuchyne. Poslanci po 

rozprave schválili objednávku na práce v kuchyni sály vo výške 5 200 €. 

    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  objednávku na práce v priestoroch kuchyne kultúrneho 

domu vo výške 5 200 €. 

 

d) Vyúčtovanie futbalového ročníka jeseň 2019/2020. 

Starosta predložil vyúčtovanie nákladov na futbalovú súťaž jeseň 2019/2020. Navýšenie 

nákladov zdôvodnil prihlásením žiakov do súťaže, s čím sa v rozpočte na rok 2019 

nepočítalo. Informoval poslancov o nákladoch na dopravu a občerstvenie po jednotlivých 

zápasoch, čo činí 998,95 € za jesennú časť sezóny. Po rozprave poslanci schválili náklady 

na cestovné a občerstvenie pre mužstvo žiakov a mužstvo mužov spolu vo výške 998,50 €. 

      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  náklady na cestovné a občerstvenie pre mužstvo žiakov 

a mužstvo mužov spolu vo výške 998,50 €. 

 

e) Vianočný príspevok pre starobných dôchodcov na rok 2019. 

Starosta obce predložil poslancom návrh na zvýšenie vianočného príspevku pre starobných   

dôchodcov na rok 2019 na 7,00 €. Po rozprave k tomuto bodu poslanci schválili výšku 

vianočného príspevku pre starobných dôchodcov vo výške 7,00 € formou poukážok. 
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     Hlasovanie: za:6 poslancov(Andrej Adamuščin,  Mgr.Viera Homiaková, Jozef Jurčišin,,  

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

    proti: 0         

               zdržal sa: 1 Ing. Ján Cebuľak                                                                                              

Poslanci 7 hlasmi schválili  vianočný príspevok pre starobných dôchodcov formou 

poukážok vo výške 7,00 €. 

 

 

f) Uvítanie detí do života. 
Starosta predložil návrh na uskutočnenie slávnostného uvítania detí do života v roku 2019  

na deň 29.12.2019. Po rozprave k tomuto bodu poslanci schválili príspevok na danú akciu 

vo výške 50,00 EUR na dieťa (aj na dieťa, ktoré sa akcie nezúčastní).                   

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  príspevok na slávnostné uvítanie detí do života vo výške 

50,00 € na dieťa. 

 

 

g) Sťažnosť pani Ivety Vanušanikovej a pána Jana Štalmacha. 

Starosta informoval poslancov o sťažnostiach pani Ivety Vanušanikovej a pána Jána 

Štalmacha  vo veci neoprávneného budovania prekážok na prístupovej ceste na CKN 195/8 

a CKN195/18. Po rozprave k tomuto bodu starosta informoval poslancov o odstúpení 

podanej sťažnosti JUDr. Suletymu.                            

Poslanci vzali informáciu na vedomie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

10. Diskusia.                 

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

 - Pingpongový turnaj 27 -28,12 2019           

 - Uvítanie deti do života 29.12.2019.       

 - Silvestrovský ohňostroj 31.12.2019.         

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

 

14. Schválenie uznesenia z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.                           

Starosta obce predniesol návrh uznesenia z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce 

Kobyly zo dňa 14.11.2019.              

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 14.11.2019. 
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15.Záver.                    

Starosta  obce sa poďakoval prítomným za účasť na riadnom  zasadnutí obecného 

zastupiteľstva a ukončil rokovanie.  

 

 

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

Overovatelia:    Mgr. Ján Lukáč                            ............................................... 

                          PhDr.Jozef Lenárt                       ................................................ 

 

 

 

V Kobylách dňa: 14.11.2019 

 

 

        Ing. Jozef Šoltys  

            starosta obce 

 

 

 

 

 


