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Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kobeliarove,  

dňa 01. 06. 2021 

 

 
 

Program rokovania: 

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ 

5. Zápis do kroniky obce za rok 2020 - prerokovanie 

6. Schválenie návrhov VZN – o podrobnostiach a organizácii miestneho referenda 

- o vyhradení miest a stanovení podmienok na 

umiestňovanie volebných plagátov na verejných 

priestranstvách obce 

- o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce       

7. Schválenie financovania neoprávnených výdavkov spojených s realizáciou projektu 

„Vodovodná prípojka“ 

8. Schválenie vypracovaného komunitného plánu obce na r. 2021 - 2026 

9. Rôzne  

10. Návrh na uznesenie 

11. Schválenie uznesenia 

12. Záver 

 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kobeliarove, dňa 01. 06. 2021 o 15.30 h otvorila 

starostka obce PaedDr. Janka Regrutová.   

Starostka obce ako predsedajúca,  oznámila, že Obecné zastupiteľstvo v Kobeliarove 

bolo zvolané v stanovenej lehote a že všetci poslanci Obecného zastupiteľstva boli na toto 

písomne a včas pozvaní. Ďalej konštatuje, že z celkového počtu 5 poslancov sú prítomní 

všetci, teda zasadnutie Obecného zastupiteľstva je v zmysle §12 ods. 2 zák. SNR č. 369/90 

Zb.  o obecnom zriadení   

 

u z n á š a n i a     s c h o p n  é 

 

 

 

Za overovateľov zápisnice určila:  Dušan Hlaváč  

      Jaroslav Cangár 

 

        

       Za zapisovateľa zápisnice určila:   Ing. Jana Čapóová 

 

 



 

       Na návrh starostky obce bola zvolená  návrhová komisia  v zložení: 

 

        Bc. Svetlana Laciaková  

       Martin Nemčko 

 

     

K bodu 1: 

 schválilo 

program obecného zastupiteľstva dňa 01. 06. 2021 

podľa priloženej pozvánky  

K bodu  2:                         

návrhovú   komisiu 

  Bc. Svetlana Laciaková 

  Martin Nemčko  

K bodu 3:   

OZ určilo overovateľov zápisnice: Dušan Hlaváč 

             Jaroslav Cangár 

   

Zapisovateľa zápisnice:          Ing. Jana Čapóová 

 

K bodu 4: 

Kontrolu uznesení zo zasadnutia, ktoré sa konalo 19. 03. 2021 previedla PaedDr. Janka 

Regrutová, starostka obce. Poslanci nemali k uzneseniam pripomienky a vzali kontrolu 

uznesení na vedomie. 

K bodu 5: 

Pani kronikárka oboznámila poslancov OZ a pani starostku so zápisom do kroniky. Poslanci 

OZ prerokovali ročný zápis do kroniky obce za rok 2020 a zároveň schválili pani kronikárke 

Kolesárovej odmenu podľa VZN č. 3/2015 § 9 ods. 5 – odmena za vedenie kroniky obce vo 

výške 150 € ročne. 

K bodu 6: 

Obecné zastupiteľstvo v Kobeliarove schvaľuje VZN o podrobnostiach a organizácii 

miestneho referenda. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kobeliarove schvaľuje VZN o vyhradení miest a stanovení 

podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách obce. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kobeliarove schvaľuje VZN o podmienkach poskytovania dotácií 

z rozpočtu obce. 

 

K bodu č. 7: 

Obecné zastupiteľstvo schválilo a dalo súhlas s predložením ŽoNFP na SO, pričom ciele 

projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce. Zároveň obecné zastupiteľstvo dáva 

súhlas so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu, t. j. min 5 % z celkových 

oprávnených výdavkov projektu: 

- Názov projektu: „VODOVODNÁ PRÍPOJKA PRE RÓMSKU OSADU – 

KOBELIAROVO;“ 

- Výška celkových výdavkov projektu: 200 625,07 € 

- Výška celkových oprávnených výdavkov projektu: 198 052,90 € 



- Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov obce: 9 902,65 € (5 % 

z celkových oprávnených výdavkov projektu); 

- Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2020-1. 

Obecné zastupiteľstvo dáva súhlas aj na zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, 

ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa. 

 

 

K bodu č. 8: 

Obecné zastupiteľstvo v Kobeliarove schvaľuje nový aktualizovaný „Komunitný plán obce na 

r. 2021 – 2026.“ 

 

K bodu č.9: 

Rôzne: 

 Predseda „Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov obce“ p. Dušan Hlaváč zvolal komisiu, kde na svojom zasadnutí sa členovia 

tejto komisie oboznámili s oznámením starostky obce PaedDr. Janky Regrutovej. Týmto si 

pani starostka splnila povinnosť, kde do 30. 04. 2021 podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. 

z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov v znení ústavného zákona č. 

545/2005 Z. z. podala Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov. 

 Pani kontrolórka obce Mária Kolesárová toto oznámenie taktiež podala, riaditeľa MŠ 

Kobeliarovo pani Mária Svinčiaková si túto povinnosť taktiež splnila. 

 Nevznikli žiadne pochybnosti o ich úplnosti a pravdivosti a nebolo potrebné 

požadovať od dotknutej pani starostky, kontrolórky obce a riaditeľky MŠ Kobeliarovo žiadne 

vysvetlenie. Členovia komisie nemali žiadne výhrady k predloženým dokladom a zobrali ich 

na vedomie. 

 Pani starostka spomenula otázku internetu v obci. Ozvala sa spoločnosť Globinet, 

potrebujú oficiálny súhlas obce, aby mohli v obci internet zriadiť. Pýtala sa poslancov, čo 

s tým, či je to podľa nich reálne, alebo nie. 

 Oslavy P. J. Šafárika – 2 dni – 26. a 27. 6. 

 26. 06. 2021 – Turistický výstup na Ždiarik 

 27. 06. 2021 – Bohoslužby, položenie vencov, kultúrny program – folklórny súbor z 

Pače 

Pani starostka podala projekt „Revitalizácia centrálnej časti obce Kobeliarovo“ – 

úprava zelene, osadenie smetných košov. 

Oboznámila poslancov, že začali pracovať aktivační pracovníci na §10. Pri vývoze 

trávy je nápomocný Ján Nemčko.  

Obec navštívili cestári, opravovali cestu, ktorú narušila vodárenská spoločnosť pri 

oprave vodovodného potrubia. Ďalej opravovali kanály. 

Pani starostka a pani poslankyňa Laciaková navštívili pani Martinkovú, ktorá oslávila 

životné jubileum. 

Oboznámila poslancov, že prebieha riešenie susedského sporu medzi pánom 

Nemčkom a pánom Návojom. Komisia verejného poriadku zasadala kvôli tomuto sporu. 

Spomenula otázku triedenia odpadu. Nakoľko obec má veľmi vysoké náklady čo sa 

týka odpadu z dôvodu netriedenia. Je potrebné zvolať verejnú schôdzu a preriešiť túto otázku 

spoločne s občanmi. 

Pani starostka navrhla poslancom upriamiť pozornosť na banskú stránku obce. Máme 

k dispozícii jeden banský vagón, ktorý by sa mohol v obci osadiť a skrášliť obce aj takýmto 

spôsobom. 

28. 05. 2021 sa pani starostka zúčastnila schôdze družstva vo Vlachove. Oboznámila 

poslancov, že sa stala novou členkou spoločne s pánom Šmegnerom. Ďalej sa tam riešila aj 



otázka bývania pána Fehéra. Náhradné bývanie pre nich by bola maringotka, ktorú by 

družstvo vedelo dať. Lenže problém nastáva v osadení maringotky. Spoločne sa zhodli, že 

budú riešiť bytovú otázku pána Fehéra s jeho synom. 

21. 06. sa uskutoční schôdza v kultúrnom dome. A v júli sa uskutoční svadba 

v kultúrnom dome. 

Oboznámila ďalej o zrušení výpisov z bankového účtu v listinnej podobe a nahradení 

výpisov elektronickým spôsobom, kde došlo aj ku zrušeniu poplatkov za doručovanie 

výpisov. 

 

K bodu č. 10: 

Pani poslankyňa Bc. Laciaková predniesla návrh na uznesenie. 

 

K bodu č. 11: 

Obecné zastupiteľstvo v Kobeliarove schvaľuje uznesenie zo dňa 01. 06. 2021. 

 

Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončila. 

 

 

 

 


