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Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kobeliarove,  

dňa 19. 03. 2021 

 

 
 

Program rokovania: 

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ 

5. Stanovisko HKO k záverečnému účtu 

6. Schválenie záverečného účtu obce za r. 2020 

7. Schválenie použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu obce 

8. Prejedanie výročnej správy obce za r. 2020 

9. Stanovisko HKO k rozpočtu obce za r. 2021 a viacročnému rozpočtu 2022 - 2023 

10. Návrh na schválenie rozpočtu za r. 2021 a viacročnému rozpočtu 2022 - 2023 

11. Schválenie plánu kontrolnej činnosti HKO 

12. Návrh na schválenie nového rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva 

13. Informácia o úprave platu starostky obce a hlavnej kontrolórky obce 

14. Rôzne 

15. Diskusia 

16. Návrh na uznesenie 

17. Schválenie uznesenia 

18. Záver 

 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kobeliarove, dňa 19. 03. 2021 o 16.30 h otvorila 

starostka obce PaedDr. Janka Regrutová. Predstavila novú pracovníčku obce a zároveň ju 

v kolektíve privítala.       

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 

traja, 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  

       Mária Kolesárová 

 

Starostka obce navrhuje doplniť program obecného zastupiteľstva a upraviť body od bodu 

5. 

 

 

     

K bodu 1: 

 schválilo 

program obecného zastupiteľstva dňa 19. 03. 2021 

podľa priloženej pozvánky  

K bodu  2:                         

návrhovú   komisiu 

  Bc. Svetlana Laciaková 

  Mária Kolesárová  

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 15. 12. 2020 previedla p. PaedDr. Janka 

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

uznesení na vedomie. 

K bodu 5: 

Správa o kontrole hospodárenia v zmysle vyhlášky MF SR č. 517/2001 Z.z. za rok 2020, 

ktorú predložila hl. kontrolórka obce a spracovala stanovisko k záverečnému účtu za rok 

2020. Poslancov OZ informovala o rozpočte obce, o jeho plnení, o majetku obce, o kontrole 

stavu účtovníctva, pokladničnej hotovosti, vedení pokladnice a bankových účtoch. 

Oboznámila ich s výškou záväzkov, ktoré tvorili fa za rok 2020 a SF. Vysvetlila použitie 

rezervného fondu, ktorý je súčasťou rozpočtu na rok 2021-finančné operácie vo výške 

29 539,34 € a  bude použitý na kapitálové výdavky. Nakoniec odporučila celoročné 

hospodárenie schváliť bez výhrad. 

K bodu 6: 

Záverečný účet obce za rok 2020 – predložila vypracovaný pani ekonómkou Hlaváčovou, p. 

Čapóová, nová ekonómka obce. Záverečný účet bol zverejnený na úradnej tabuli a rovnako na 

webovom sídle od 01.03.2021. Záverečný účet sa spracováva po skončení rozpočtového roka, 

čo vyplýva zo zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v znení neskorších predpisov. Podkladom pre vypracovanie Záverečného účtu je 

účtovníctvo a iná evidencia vedená mimo účtovníctva o hospodárení a nakladaní s verejnými 

prostriedkami a účtovné a finančné výkazy za hodnotené obdobie. Skutočné výsledky sa 

porovnávajú so schváleným rozpočtom obce. Obecné zastupiteľstvo Záverečný účet  za rok 



2020 a celoročné hospodárenie bez pripomienok schválilo. Obecné zastupiteľstvo schválilo 

použitie prebytku hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 29 539,34 €. 

 

 

K bodu č. 7: 

Obecné zastupiteľstvo schválilo použitie prebytku hospodárenia na tvorbu rezervného fondu 

vo výške 29 539,34 €. 

 

K bodu č. 8: 

Ekonómka obce predložila OZ Výročnú správu o hospodárení obce za rok 2020, ktorú OZ 

zobralo na vedomie. 

 

K bodu č.9: 

Hlavná kontrolórka obce predložila svoje stanovisko k rozpočtu obce na rok 2021 

a viacročnému rozpočtu obce 2022 – 2023 v zmysle § 18. f) ods. 1 písmeno c) zákona 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

Skonštatovala, že návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s rozpočtovými pravidlami verejnej 

správy a územnej samosprávy. Zohľadňuje aj ustanovenia zákonov č. 582/2004 Z.z. 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady 

v znení neskorších predpisov, a zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl 

a školských zariadení.  

 

K bodu č. 10: 

Hlavná kontrolórka obce odporúča schváliť rozpočet na r. 2021 a zobrať na vedomie 

viacročný rozpočet obce za r. 2022 – 2023. 

 

K bodu č. 11: 

Správu o Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce  predložila p. Kolesárová. OZ túto 

správu schválilo.  

 

K bodu č. 12: 

Pani starostka predložila obecnému zastupiteľstvu a oboznámila ho so zmenami v rokovacom 

poriadku, navrhuje schválenie nového rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva 

s vykonanými zmenami. 

 

K bodu č. 13: 

Ekonómka obce oboznámila obecné zastupiteľstvo o úprave platu starostky obce a hlavnej 

kontrolórky na základe nižšie uvedených skutočností vyplývajúcich zo zákona: 

 

1. Štatistický úrad SR zverejnil dňa 05. 03. 2021 hodnotu priemernej mesačnej mzdy 

zamestnanca národného hospodárstva. Uvádza nasledovné: „Priemerná mzda 

zamestnanca si v roku 2020 navzdory epidémii koronavírusu udržala rast, iba 

zmiernila jeho tempo o polovicu na 3,8 % a dosiahla hodnotu 1 133 eur.“ 

Na základe týchto údajov sa zo zákona menia tabuľky pre výpočet platu starostu obce 

a kontrolóra obce s účinnosťou od 01. 01. 2021. 

Tabuľky boli automaticky po zmene „priemernej mzdy zamestnanca“ prepočítané.  

Pre Obec Kobeliarovo vyplýva nasledovné: 

Plat starostu obce v závislosti od počtu obyvateľov a zo zákona stanoveného koeficientu 

sa mení nasledovne: 



Obec do 500 obyvateľov a prislúchajúci koeficient 1,65 = 1870 € 

 

Plat kontrolóra obce sa bude meniť nasledovne v závislosti od počtu obyvateľov do 500 

a koeficientu 1,15. Pričom hlavný kontrolór obce pracuje na skrátený úväzok 2,5 h 

týždenne. 

Tarifný plat podľa § 7 odst. 1 zákona    87,50 

Osobný príplatok podľa §10 zákona    26,50 

Spolu mesačne vo výške              114,00 

 

 

 

K bodu č. 14: 

Rôzne – pani starostka upozornila na ponuku k internetu pre obec. Spomenula sledovanie 

výziev ohľadom internetu, strechy pamätného domu. Vyzdvihuje spoluprácu s Asolato – 

nezisková organizácia v Rožňave – terénni pracovníci ohľadom Covid 19. Oboznámila, že jej 

pomáhajú s mapovaním  situácie v rómskej osade, rovnako zabezpečujú pomoc – poskytujú 

rúška, respirátory, potraviny, oblečenie. Pomáhajú starostke aj pri testovaní Covid 19. 

Spomenula, že v tomto roku budeme mať dvoch jubilantov vo veku 80 rokov. Spýtala 

sa, či ostávame pri oslavovaní jubilea pri veku 80 rokov? Všetci súhlasili. 

Pripomenula riešenie obecnej cesty pri dome Dušana Špirka, požiadala poslancov, aby našli 

nejaké vhodné riešenie k tejto situácii. Poverila pána Hlaváča a pána Cangára, aby išli 

predmentý úsek cesty pozrieť a odhadli výdavky, ktoré bude potrebné vynaložiť. 

Upozornila poslancov na to, že je potrebné určiť správcu cintorína. Koordinátorka 

aktivačných prác je zabezpečená od 01. 04. 2021. Pracovník, ktorý roznášal stravu ukončil 

dohodu o pracovnej činnosti. Je potrebné nájsť niekoho aj na túto pozíciu.  

 Žiadosť o dotáciu pre ECAV, bola predložená. Idú rekonštruovať faru a žiadosť dali 

Kobeliarovu, Nižnej Slanej, Gemerskej Polome, Henckovciam, Vlachovu. Žiadali vo výške 

300 €. Minulý rok sa im neposkytlo. Je potrebné, aby to vydokladovali – že výdavky boli 

vynaložené na kuchynskú linku. 

Aktivačné práce budú prebiehať od 1. 4. 2021 – prostredníctvom ÚPSVaR. 

Je potrebné umiestniť fotopasce. 

Informácia o sčítaní obyvateľov obce – je potrebné sčítať už len 3 percentá obce. 

Spolu traja obyvatelia obce. Je potrebné vyriešiť umŕtvenie niektorých obyvateľov obce, ktorí 

figurujú navyše v systéme.          

 Žiadosť o zakúpenie pozemku – bola predložená obecnému úradu. Je potrebné 

rozhodnúť sa, či sa pozemok odpredá a určiť cenu pozemku. Poslanci sa rozhodli ísť sa 

pozrieť na pozemok a na základe toho určiť, či sa pozemok odpredá. 

Určiť miesto, kde sa bude vyvážať drobný stavebný odpad. 

MDŽ – ženy boli obdarované pozornosťou. Ženy mali výhrady k vekovej kategórii od 

ktorej sa poskytovala pozornosť.  

Máme novú webovú stránku – bolo to vyriešené spôsobom, že spoločnosť moderne 

obce spravujú stránku a pani pracovníčka pravidelne aktualizuje stránku. Poplatky boli 

rozdelené na polovicu, poplatky za správu pre moderne obce a osobný príplatok pre pani 

pracovníčku za aktualizáciu stránky. 

Previerka zo strany prokuratúry – prokurátorka si vyžiadala všetky zápisnice, 

uznesenia a činnosť obecného zastupiteľstva bolo týmto spôsobom preverené. Nedostatky 

museli byť odstránené. 

Pani starostka sa chcela dohodnúť ohľadom vekovej kategórie, od ktorej sa bude 

vydávať pozornosť pri príležitosti MDŽ. Zastupiteľstvo sa dohodlo na vekovej kategórii od 

40 r. Pričom musia mať vyrovnané podlžnosti voči obecnému úradu. 



Pani starostka oboznámila poslancov o možnosti vývozu odpadu na základe 

žetónového systému, spoločne sa dohodli, že sa ostáva pri zaužívanom systéme. 

Uviedla, že čo sa týka vodovodnej prípojky všetky potrebné dokumenty boli 

predložené a je potrebné vyčkať. 

Pre materskú školu by pani starostka chcela vymeniť kuchynskú linku z prostriedkov 

materskej školy. Bolo by potrebné vyriešiť aj kúrenie. Podmienkou by bolo, aby bola celá 

škôlka zateplená. Najlepším riešením by bolo, aby sa získala nejaká dotácia, čo avšak pri 

momentálnej situácii nie je možné. Taktiež je potrebné riešiť podlahu.  

Oboznámila poslancov o menšej rekonštrukcii kancelárie pracovníčky. 

 

 

K bodu č. 15: 

Diskusia – ohľadom kultúrnych podujatí – budeme sa riadiť podľa situácie.  

Pán zastupujúci starosta upozornil na zmenu v zákone ohľadom parkovacích miest pre obce. 

Je potrebné si tento zákon preveriť.  

 Pán Hlaváč upozornil na odpredaj búdy. Pani starostka sa vyjadrila, že tú búdu je 

potrebné odstrániť. Avšak bol prejavený záujem o odpredaj búdy za 50 €. Pani starostka 

súhlasí s odpredajom búdy v takomto prípade. 

 Poslanci vyjadrili svoju nespokojnosť s odmenami, ktoré im boli vyplatené koncom 

roka 2020. Padol návrh zvolať finančnú komisiu a prehodnotiť odmeňovanie poslancov. 

Navrhujú 50 € za zasadnutie OZ, pričom ďalšie aktivity OZ nebudú finančne ohodnotené. 

 

K bodu č. 16: 

Pani poslankyňa Bc. Laciaková predniesla návrh na uznesenie. 

 

K bodu č. 17: 

Obecné zastupiteľstvo v Kobeliarove schvaľuje uznesenie zo dňa 19. 03. 2021. 

 

 

 

Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončila. 

 

 

 

 


