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Zápisnica  

z  riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva  obce Kobyly  

konaného dňa 13.12.2019 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 14.11.2019. 

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

odpady – schválenie. 

  6. VZN č. 6/2019 obce Kobyly o dani z nehnuteľnosti na území obce – schválenie.                        

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

zelene na území obce – schválenie. 

  8. VZN č. 8/2019 obce Kobyly o pravidlách predaja, podávania a požívania alkoholických 

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

  9. VZN  č. 9/2019 obce Kobyly  o pravidlách používania niektorých pyrotechnických 

výrobkov na území obce z dôvodu ochrany verejného poriadku – schválenie. 

  10. VZN č. 10/2019 obce Kobyly o sume za náhradnú evidenčnú známku pre psa – schválenie. 

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

stavebnými odpadmi na území obce – schválenie. 

  12. Sadzobník poplatkov za služby poskytované obcou, za úkony vykonané obcou a za nájom 

majetku obce – schválenie. 

  13. Rozpočet obce na rok 2020 – schválenie. 

  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 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:  Jozef Jurčišin, Ing. Ján Cebuľak.  

 

3. Schválenie programu zasadnutia.                                      
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh programu rokovania a dal hlasovať za 

prednesený návrh. 
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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 14.11.2019.                                                                    
Starosta obce predložil na rokovanie kontrolu uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 

14.11.2019 a konštatoval, že úlohy z neho vyplývajúce boli splnené. 

Poslanci vzali informáciu na vedomie. 

 

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

stavebné  odpady – schválenie. 

Starosta obce informoval poslancov, že k návrhu VZN č. 5/2019 obce Kobyly o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady neboli zo strany občanov žiadne 

pripomienky, preto predložil VZN č. 5/2019 na schválenie.  

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

a drobné stavebné odpady.   
 

 

6. VZN č. 6/2019 obce Kobyly o dani z nehnuteľnosti na území obce – schválenie. 

Starosta obce informoval poslancov, že k návrhu VZN č. 6/2019 obce Kobyly o dani 

z nehnuteľnosti na území obce neboli zo strany občanov žiadne pripomienky, preto predložil 

VZN č. 6/2019 na schválenie.  

 

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

    

7. VZN č. 7/2019 obce Kobyly o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany 

verejnej zelene na území obce – schválenie. 

Informoval poslancov, že k návrhu VZN č. 7/2019 obce Kobyly o pravidlách na udržiavanie 

čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obce neboli zo strany občanov žiadné 

pripomienky, preto predložil VZN č. 7/2019 na schválenie.  

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 VZN č. 7/2019 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci 

a ochrany verejnej zelene na území obce. 
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8. VZNč.8/2019 obce Kobyly o pravidlách predaja, podávania a požívania alkoholických 

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

Starosta informoval poslancov, že k  návrhu VZN č. 8/2019 obce Kobyly o pravidlách predaja, 

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

poriadku neboli zo strany občanov žiadne pripomienky, preto predložil VZN č. 8/2019 na 

schválenie.   

 

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 VZN č. 8/2019 o pravidlách predaja, podávania a požívania 

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

 

 

9. VZN č. 9/2019 obce Kobyly o pravidlách používania niektorých pyrotechnických 

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

Starosta informoval poslancov, že k návrhu VZN č. 9/2019 obce Kobyly o pravidlách 

používania niektorých pyrotechnických výrobkov na území obce z dôvodu ochrany verejného 

poriadku neboli zo strany občanov žiadne pripomienky, preto predložil VZN č, 9/2019 na 

schválenie.   

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 VZN č. 9/2019 o pravidlách používania niektorých 

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

 

 

10. VZN č. 10/2019 obce Kobyly o sume za náhradnú evidenčnú známku pre psa - 

schválenie. 

Starosta obce informoval poslancov, že k  návrhu VZN č. 10/2019 obce Kobyly o sume za 

náhradnú evidenčnú známku pre psa neboli zo strany občanov žiadné pripomienky, preto 

predložil VZN č. 10/2019 na schválenie.  

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

psa.  

 

 

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

stavebnými odpadmi na území obce – schválenie. 

Starosta obce informoval poslancov, že k  návrhu Dodatku č. 1 k VZN č. 5/2018 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce neboli zo strany 

občanov žiadne pripomienky, preto predložil Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2018 na schválenie.  
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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 Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2018 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a s drobnými  stavebnými odpadmi na území obce 

 

 

12. Sadzobník poplatkov za služby poskytované obcou, za úkony vykonané obcou a za 

nájom majetku obce – schválenie. 

Starosta obce predložil poslancom na prerokovanie sadzobník poplatkov za služby poskytované 

obcou, za úkony vykonané obcou a za nájom majetku obce. Po rozprave k tomuto bodu poslanci 

schválili sadzobník poplatkov. 

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 sadzobník poplatkov za služby poskytované obcou, za úkony 

vykonané obcou a za nájom majetku obce.  

 

13. Rozpočet obce na rok 2020 – schválenie. 

Starosta informoval poslancov, že k návrhu rozpočtu na rok 2020 neboli zo strany občanov 

žiadne pripomienky, preto predložil rozpočet na rok 2020 na schválenie.       

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 rozpočet na rok 2020 a vzali na vedomie návrh rozpočtu na rok 

2021 a 2022. 

                   

14. Rôzne. 

Starosta informoval poslancov o :           

a) Návrh na vysporiadanie podielového spoluvlastníctva na ceste pri ihrisku. 

Starosta obce informoval poslancov o riešení sťažnosti pani Vanušanikovej a pána 

Štalmacha ohľadom cesty pri ihrisku. Právny zástupca obce JUDr. Sulety navrhuje 

odkúpenie podielového vlastníctva od pána Jozefa Meščana, v prípade, že k dohode 

nedôjde odporúča riešiť zrušenie podielového vlastníctva súdnou cestou, pretože sa jedná 

o verejný záujem obce pre riešenie sporov dotknutých užívateľov miestnej komunikácie.Po 

rozprave k tomuto bodu poslanci schválili postup pri riešení daného problému. 

      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 navrhnutý postup pri riešení vysporiadania podielového 

vlastníctva na ceste pri ihrisku. 
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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.11/2019 , č.12/2019 a č.13/2019 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. 11/2019, 12/2019, 13/2019. 

 

 

 

c) Príspevok na pomoc ľuďom zasiahnutých tragédiou v Prešove. 

Starosta obce predložil návrh na pripojenie sa k mestám a obciam zasiahnutých tragédiou 

v Prešove vo výške nákladov na plánovaný Silvestrovský ohňostroj 300,00 € s tým, aby v obci 

počas silvestrovského stretnutia sa zrušil ohňostroj a na uvítanie Nového roka sa použili 

prskavky. Po rozprave k tomuto bodu poslanci súhlasili s príspevkom vo výške 400,00 € mestu 

Prešov(číslo účtu: SK90 7500 0000 0040 0859 1229, VS:6122019) na pomoc ľuďom 

zasiahnutých tragédiou. 

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 6 hlasmi schválili príspevok vo výške 400,00 € mestu Prešov na pomoc ľuďom 

zasiahnutých tragédiou. 

 

 

 

15. Diskusia.                              

V diskusii starosta obce poďakoval poslancom za ich aktívnu účasť na zastupiteľstvách 

a jednotlivých akciách obce. 

 

 

16. Schválenie uznesenia z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.                           

Starosta obce predniesol návrh uznesenia z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce 

Kobyly zo dňa 13.12.2019.              

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

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

                    proti: 0  

                    zdržal sa:                         

Poslanci 6 hlasmi schválili uznesenie z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce 

Kobyly zo dňa 13.12.2019. 
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17. Záver.                    

Starosta  obce sa poďakoval prítomným za účasť na riadnom  zasadnutí obecného zastupiteľstva 

a ukončil rokovanie.  

 

 

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

Overovatelia:    Ing. Ján Cebuľak                          ............................................... 

                          Jozef Jurčišin                               ................................................ 

 

 

 

 

V Kobylách dňa: 13.12.2019 

 

 

        Ing. Jozef Šoltys  

            starosta obce 

 


