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Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kobeliarove,  

dňa 13. 12. 2021 

 

 
Program rokovania: 

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ 

5. Rozpočtové provizórium na r. 2022 

6. Úprava rozpočtu k 30. 11. 2021 – II. rozpočtové opatrenie 

7. Návrh VZN Obec Kobeliarovo o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 

8. Odmena kontrolórky obce 

9. Odmena starostky obce 

10. Rôzne 

11. Diskusia 

12. Návrh na uznesenie 

13. Schválenie uznesenia 

14. Záver 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kobeliarove, dňa 13. 12. 2021 o 15.00 h otvorila 

starostka obce PaedDr. Janka Regrutová. Privítala pána Mgr. Tomáša Ladňáka, ktorý je 

projektovým referentom v Nižnej Slanej a pomáha našej obci pri realizácii projektov 

a získaní finančných prostriedkov.   

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 

štyria, 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  

      Ivan Gallo 

 

        

       Za zapisovateľa zápisnice určila:   Ing. Jana Čapóová 

 

 

Na návrh starostky obce bola zvolená  návrhová komisia  v zložení: 



 

        Bc. Svetlana Laciaková  

       Jaroslav Cangár 

K bodu 1: 

 schválilo 

program obecného zastupiteľstva dňa 13. 12. 2021 

podľa priloženej pozvánky  

K bodu  2:                         

návrhovú   komisiu 

  Bc. Svetlana Laciaková 

  Jaroslav Cangár 

K bodu 3:   

OZ určilo overovateľov zápisnice: Dušan Hlaváč 

             Ivan Gallo 

   

Zapisovateľa zápisnice: Ing. Jana Čapóová 

 

K bodu 4. : 

Kontrolou uznesení zo zasadnutia, ktoré sa konalo 21. 09. 2021 previedla p. PaedDr. Janka 

Regrutová, starostka obce. Oboznámila poslancov o tom, že uznesenia sa priebežne plnia. 

Poslanci nemali k uzneseniam pripomienky a vzali kontrolu uznesení na vedomie. 

 

K bodu 5.: Pani Ing. Čapóová oboznámila poslancov ohľadom toho, že obec tak ako aj po iné 

roky ostáva od 1. januára 2022 v rozpočtovom provizóriu do schválenia rozpočtu na r. 2022. 

Pričom podľa §11 zákona NR SR 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

rozpočtové provizórium Obce Kobeliarovo a jeho hospodárenie na obdobie od 1. januára 

2022 do schválenia rozpočtu obce Kobeliarovo na rok 2022 podľa upraveného rozpočtu na 

rok 2021 schváleného uznesením obecného zastupiteľstva obce Kobeliarovo, pričom výdavky 

uskutočnené počas rozpočtového provizória nesmú v každom mesiaci rozpočtového roka 

prekročiť 1/12 celkových výdavkov predchádzajúceho rozpočtového roka. Výnimku tvoria 

výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória, ktoré sa uhrádzajú v súlade s termínmi 

splácania dohodnutými v predchádzajúcom rozpočtovom roku a výdavky uskutočnené počas 

rozpočtového provizória na povinnú úhradu podľa osobitných predpisov.  

2. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória sa zúčtujú s 

rozpočtom Obce Kobeliarovo na rok 2022 po jeho schválení. 

 

K bodu 6.: Pani ekonómka rovnako oboznámila poslancov o úprave rozpočtu na jednotlivé 

položky pričom celková suma príjmov a výdavkov ostáva nezmenená. Teda príjmy 

a výdavky, ktoré boli schválené ostávajú nezmenené. Oboznámila poslancov o tom, že 

pravdepodobne po zaúčtovaní mesiaca december 2021 budú prijaté príjmy prevyšovať príjmy, 

ktoré boli schválené. A to z dôvodu prijatia vyšších dotácií pre MŠ a rovnako prídavky na 

dieťa boli v jednom mesiaci o 4 000 € vyššie, ako sme predpokladali. 

 

K bodu č. 7.: 

Pani starostka oboznámila poslancov o zmene VZN o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady, nakoľko výdavky na odpad boli podstatne vyššie ako za 

predchádzajúce roky a každoročne sa to navyšuje z dôvodu nízkej miery triedenia odpadu v 

obci. 

 



K bodu č. 8.: 

Poslanci OZ schválili odmenu kontrolórke obce vo výške 27,45 % zo súčtu mesačných platov 

vyplatených za obdobie od januára 2021 do novembra 2021. 

 

K bodu č.9.: 

Poslanci OZ schválili zvýšenie platu starostu obce podľa § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z. z. o 

30% v mesiaci december 2021. 

 

K bodu č. 10.: 

• Starostka oboznámila poslancov ohľadom aktivačných prác, ktoré sa v obci 

uskutočňujú a činnosti aktivačných pracovníkov. Pripomenula projekt, ktorý bol 

v obci realizovaný „Revitalizácia obecnej centrálnej zóny.“ Informovala ich ohľadom 

žiadosti o dotáciu cirkvi na elektrinu v kostole, ktorú si podali na obecnom úrade. 

Oboznámila poslancov ohľadom ukončenia inventarizácie dlhodobého hmotného 

majetku, dlhodobého nehmotného majetku a drobného hmotného majetku. Pričom na 

inventarizácii sa podieľala pani starostka, ekonómka, kontrolórka obce a pani 

koordinátorka. Inventarizáciu Materskej školy urobila pani riaditeľka MŠ. Spoločne sa 

dohodli ohľadom schválenia dotácie pre Združený cirkevný zbor ECAV na Slovensku 

Nižná Slaná - Kobeliarovo vo výške 300 €. Oboznámila poslancov, že „Spor pani 

Chromej“ stále pretrváva. Pani Chromá nehľadá žiadne riešenie, ale vypisuje listy 

a žiadosti na obec a životné prostredie a útočí na pani starostku, že stále vyžaduje od 

nej peniaze za žumpu. Ďalším sporom je drevo v susedstve, ktoré prekáža pri 

parkovaní áut.  

 

• V druhej časti bodu udelila slovo pánovi Mgr. Ladňákovi, ktorý je projektový referent 

v Nižnej Slanej. Pán magister oboznámil poslancov ohľadom projektov na získanie 

dotácie - opravy ciest, mostov. Tento projekt je zameraný hlavne na rómsku komunitu 

teda ako prvá by sa riešila cesta, ktorá vedie k rómskej osade. Ďalej cesta, ktorá vedie 

k hornej časti dediny, chodníky okolo obecného úradu spolu s verejným osvetlením. 

Potrebná bude projektová dokumentácia, aby sme sa do tejto výzvy mohli zapojiť. Vo 

výške cca 4 000 – 5 000 €. Zapojili by sme sa súčasne do výzvy, ktorá by nám 

zabezpečila vrátenie finančných prostriedkov. Opýtal sa poslancov, ktoré cesty by 

navrhovali ešte zahrnúť do projektu a či súhlasia so schválením sa zapojiť do tejto 

výzvy. Pán Hlaváč sa opýtal ohľadom opravy rigolov, ktoré sú popri ceste. Pán 

Ladňák mu vysvetlil, že rigoly sú oprávnené výdavky, ale len k cestám, ktoré budú 

zahrnuté do projektu. 

 

• Ďalej oboznámil ohľadom projektu „Rekonštrukcia pamätného domu“ – pričom by sa 

vyriešilo aj vykurovanie nakoľko teraz je to pre nás veľmi nákladné. Išlo by teda 

o zhotovenie energetického auditu, kde by boli výdavky približne vo výške 5 000 €. 

Samozrejme so spolufinancovaním, pričom pri takýchto výdavkoch by bolo potrebné 

zvažovať o úvere pre obec. Pán Hlaváč sa opýtal ohľadom rekonštrukcie strechy. Pán 

Ladňák mu odpovedal, že na túto rekonštrukciu by bolo potrebné sa zapojiť do iného 

projektu, kde by ale bolo potrebné komunikovať s Pamiatkovým úradom. 

 

• Poslanci sa dohodli, že bude prenesená kompetencia na pani starostku, ktorá vyhlási 

verejné obstarávania na jednotlivé projekty a podľa výsledkov verejného obstarávania 

sa zvolá znova zasadnutie OZ, kde sa rozhodne o schválení, resp. neschválení 

jednotlivých projektov. 

 



K bodu č. 11: 

Pán poslanec Gallo sa zaujímal o aktivitu - stožiar, ktorá sa realizuje v obci. Pani starostka 

vysvetlila, že ide o internet, ktorý sa zabezpečuje pre občanov. Občania si to riešia vo vlastnej 

réžii, pričom pani starostka o týchto aktivitách vie a rovnako s firmou spolupracuje. Pán 

Ladňák oboznámil poslancov, že spoločne s pani starostkou riešia od spoločnosti NASES, aby 

obec získala projektovú dokumentáciu na vysielač – signál mobilný a internetový.  

Pani poslankyňa Bc. Laciaková predniesla návrh na uznesenie. 

 

K bodu č. 12: 

Obecné zastupiteľstvo v Kobeliarove schvaľuje uznesenie zo dňa 13. 12. 2021 

 

 

 

Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončila. 

 

 

 

 


