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Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kobeliarove,  

dňa 21. 09. 2021 

 

 
Program rokovania: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Voľba návrhovej komisie 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ 

5. Správa nezávislého audítora za r. 2020 

6. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ v Kobeliarove za r. 2020/2021 

7. Rôzne 

8. Diskusia 

9. Návrh na uznesenie 

10. Schválenie uznesenia 

11. Záver 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kobeliarove, dňa 21. 09. 2021 so začiatkom 

o 16.30 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 

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:  Ivan Gallo  

      Jaroslav Cangár 

 

        

       Za zapisovateľa zápisnice určila:   Ing. Jana Čapóová 

 

 

 

       Na návrh starostky obce bola zvolená  návrhová komisia  v zložení: 

 

        Bc. Svetlana Laciaková  

       Mária Kolesárová 

 

     

K bodu 1: 



 Pani starostka navrhla doplnenie programu na pozvánke o bod č.7 „Návrh úpravy 

rozpočtu s čerpaním rozpočtu k 31. 08. 2021.“ A doplnenie bodu č. 6 – výška mesačného 

príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ vo výške 5 €. Obecné zastupiteľstvo schválilo doplnenie 

bodov pozvánky a rovnako schvaľuje 

doplnený program obecného zastupiteľstva dňa 21. 09. 2021. 

K bodu  2:                         

návrhovú   komisiu 

  Bc. Svetlana Laciaková 

  Mária Kolesárová  

K bodu 3:   

OZ určilo overovateľov zápisnice: Ivan Gallo 

             Jaroslav Cangár 

   

Zapisovateľa zápisnice:          Ing. Jana Čapóová 

 

K bodu 4: 

Kontrolu uznesení zo zasadnutia, ktoré sa konalo 01. 06. 2021 previedla PaedDr. Janka 

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

uznesení na vedomie. 

K bodu 5: 

Pracovníčka obce oboznámila poslancov obecného zastupiteľstva, že pani audítorka vykonala 

audit účtovnej závierky a predložila správu audítora za účtovnú závierku za rok 2020, kde 

nevytkla žiadne nedostatky. Poslanci zobrali na vedomie správu audítora.  

K bodu 6: 

Riaditeľka MŠ predložila „Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti MŠ v Kobeliarove za r. 

2020/2021,“ ktorú mali poslanci OZ k nahliadnutiu a naštudovaniu. Pani starostka oboznámila 

poslancov s problémami, ktoré sa v MŠ vyskytli a je potrebné ich riešiť. OZ v Kobeliarove 

schválilo výšku príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ vo výške 5 € podľa VZN č. 1/2020. 

 

K bodu č. 7: 

Obecné zastupiteľstvo malo k nahliadnutiu aj úpravu rozpočtu. OZ v Kobeliarove schválilo 

predloženú úpravu rozpočtu -  1. rozpočtové opatrenie s čerpaním rozpočtu k 31. 08. 2021, 

pričom upravovaný bol rozpočet len na položky, výška schválených príjmov a výdavkov na r. 

2021 ostala nezmenená. Dodatočne bolo potrebné schváliť „Dotáciu na revitalizáciu centrálnej 

obecnej zóny Obce Kobeliarovo“ vo výške 4 590 €, kde spoluúčasť obce je vo výške 510 €. 

 

K bodu č. 8: 

Rôzne: 

• Pani starostka pripomenula uplynulé udalosti v obci. Letnú súťaž vo varení gulášu, 

160. výročie úmrtia P. J. Šafárika, 4. septembra odhalenie „Pamätnej tabule JUDr. 

Dušanovi Vilimovi, stretnutie banských miest. 

• Prenájom kultúrneho domu bol využitý na testovanie COVID 19, oslavy 50. 

narodenín, svadbu a krstiny. Pani starostka navrhla zvýšenie sumy poplatku za 

vypožičanie kultúrneho domu pre cudzích. Všetci prítomní poslanci súhlasili s týmto 

návrhom, nakoľko v letnom období je kultúrny dom často vypožičiavaný práve 

cudzím občanom z iných obcí. Poslanci navrhli sumu 120 € za vypožičanie priestorov 

kultúrneho domu za zimné obdobie pre cudzích občanov a za letné obdobie 100 €. 

Poslanci navrhli vyhradiť miesto vonku na fajčenie a zabezpečiť smetné koše na 

odpad v blízkosti kultúrneho domu. 



• Žiadosť o kúpu obecného pozemku, ktorú predložila pani Zlatica Nemčková – 

poslanci povedali, že predmetný pozemok je pre obec nevyužiteľný a bolo by teda 

dobré jej ho odpredať. Určí sa teda cena pozemku a následne bude pozemok pani 

Nemčkovej odpredaný. Poslanci súhlasili s odpredajom pozemku.  

• Oboznámila poslancov s opravou rigolov. 

• Oboznámila poslancov o dotácii z KSK, ktorú obec získala na „Revitalizáciu obecnej 

zóny obce Kobeliarovo“ vo výške 4 590 €, pričom spoluúčasť obce je vo výške 510 €. 

Zahrnuté do revitalizácie bude osadenie smetných košov, kvetináčov, oprava 

obrubníkov, dlažby pri ocú, drevená socha osoby v kobeliarskom kroji. 

• Oboznámila poslancov o schválení dotácie na „Vodovodnú prípojku pre rómsku 

osadu.“ 

• Pani starostka pripomenula sťažnosť od pani Chromej, ktorej komisia verejného 

poriadku nariadila, aby si zriadila septik do konca augusta, ale pani Chromá tento 

problém neriešila, napísala sťažnosť a žiadala o pomoc pri riešení tejto situácie na 

ministerstve. Táto dokumentácia bola späť predložená obecnému úradu v Kobeliarove 

a stavebnému úradu do Dobšinej. 

• Úcta k starším ako každoročne bola organizovaná pre občanov nad 60 rokov, tentokrát 

na základe opatrení sa táto udalosť nebude môcť konať, ale pre obyvateľov bolo ako 

poďakovanie zabezpečené malé prekvapenie, ktoré sa občanom doručí do domácností 

• Čo sa týka vianočných sviatkov obec sa zariadi podľa opatrení, ktoré budú nariadené 

ohľadom Covid 19 

• Obec zamestnala novú pracovníčku na dohodu o pracovnej činnosti na rozvoz stravy 

pre MŠ 

• Pani kontrolórka dovŕšila životné jubileum, obecnému zastupiteľstvu ostala úloha 

schváliť mimoriadnu odmenu – spoločne sa dohodli na sume 200 € 

• Pán poslanec Gallo pripomenul nesvietiaci neón a vianočnú výzdobu, ktorú je 

potrebné vymeniť 

• Pán Marek Hlaváč ma umiestnenú vetriesku v garáži hasičskej zbrojnice za 

protislužbu pomoci obci 

• Obec má zamestnaných aktivačných pracovníkov prostredníctvom ÚPSVaR dokopy 7 

ľudí z toho 2 ženy a 5 muži 

• Pamätná tabuľa padlým z 1. sv. vojny – by mala byť zrealizovaná 

• Bude urobený nový stojan na vodu na cintoríne 

• Pani starostka pripomenula, že v dome smútku bude v budúcnosti potrebné vyriešiť 

osvetlenie, rovnako správcu domu smútku bude potrebné zabezpečiť 

 

K bodu č. 10: 

Pani poslankyňa Bc. Laciaková predniesla návrh na uznesenie. 

 

K bodu č. 11: 

Obecné zastupiteľstvo v Kobeliarove schvaľuje uznesenie zo dňa 21. 09. 2021. 

 

Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončila. 

 

 

 

 


