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V súlade s rokovacím poriadkom pre zvolávanie zasadnutí obecného zastupiteľstva 

podľa zákona číslo 369/90 Zbierky zákonov o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a 

doplnení na deň 13. januára 2022 bolo zvolané  

 

 

1. mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva 

Obce Kobeliarovo v roku 2022. 

 

 

Všetci poslanci boli na rokovanie pozvaní. Z celkového počtu 5 poslancov sa podľa 

prezenčnej listiny na dnešnom zasadnutí zúčastňujú 4 poslanci, teda zasadnutie obecného 

zastupiteľstva je v zmysle § 12 odsek 7 Zákona SNR číslo 369/90 Zbierky zákonov o 

obecnom zriadení uznášaniaschopné.  

 

Ospravedlnil sa zástupca starostky obce: Jaroslav Cangár 

Podľa rokovacieho poriadku boli za overovateľov zápisnice určení poslanci: 

Martin Nemčko, Dušan Hlaváč  

Za návrhovú komisiu boli určení poslanci: Bc. Svetlana Laciaková, Ivan Gallo 

Za zapisovateľku bola určená: Mária Kolesárová – kontrolórka obce 

 

 

STAROSTKA OBCE: 

PaedDr. Janka Regrutová  ...................................................................... 

 

OVEROVATELIA ZÁPISNICE 

Martin Nemčko   ...................................................................... 

Dušan Hlaváč    ...................................................................... 
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1. mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, dňa 13. 01. 2022 otvorila a viedla 

starostka obce PaedDr. Janka Regrutová. Privítala na zasadnutí OZ projektového 

referenta Mgr. Tomáša Ladňáka. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa začalo 

o 17.00 h v zasadačke obecného úradu v Kobeliarove.  

 

K bodu 4: Prerokovanie návrhov investičných projektov na rok 2022 

A) Starostka obce spoločne s projektovým referentom Mgr. Ladňákom oboznámili 

poslancov OZ s možnosťou zapojenia sa do výzvy na predkladanie žiadostí o 

nenávratný finančný príspevok vyhlasovanej Košickým samosprávnym krajom 

v rámci výzvy DS/2022. Obec Kobeliarovo v rámci predmetnej výzvy by 

predložila projekt „Zlepšenie turistickej infraštruktúry v obci Kobeliarovo.“ 

Týkalo by sa to opravy mostov v obci, doplnenia chýbajúcich lavičiek v obci, 

opravy chodníkov, opravy osvetlenia a rovnako výstavby rozhľadne na „Ždiariku.“ 

Samozrejme na realizáciu projektu by bola potrebná spoluúčasť obce v minimálnej 

výške 10 % oprávnených nákladov a ďalších nevyhnutných nákladov spojených 

s realizáciou tohto projektu.  

B) Poslanci boli oboznámení s výsledkami verejného obstarávania č. 01/2022: 

„Energetický audit – Zníženie energetickej náročnosti budovy pamätného domu P. 

J. Šafárika.“ Uchádzačom, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný sa stala spoločnosť 

EuroServis Energie, s. r. o. s cenovou ponukou vo výške 1 289,- EUR bez DPH. 

Poslanci súhlasili s výsledkami VO a uložili starostke obce uzavrieť zmluvu 

s úspešným uchádzačom. 

C) Rovnako boli s úspešným uchádzačom na vyhotovenie projektovej dokumentácie 

na základe výsledkov verejného obstarávania č. 02/2022: „Vyhotovenie 

projektovej dokumentácie – Zníženie energetickej náročnosti Pamätného domu P. 

J. Šafárika v obci Kobeliarovo.“ K výsledkom VO nemali námietky a uložili 

starostke uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom. 

Starostka obce oboznámila poslancov aj s možnosťou zapojenia sa do 

rovnakej výzvy na „zníženie energetickej náročnosti“ aj pre materskú 

školu, nakoľko náklady na elektrickú energiu, ktorou sa z časti 

zabezpečuje vykurovanie v MŠ značne vzrástli. Predložila poslancom 

OZ k nahliadnutiu prehľad vynaložených nákladov na elektrickú energiu 

MŠ za rok 2020 a 2021 na porovnanie a zváženie predmetnej situácie. 

Jednalo by sa o zapojenie do výzvy na predkladanie žiadostí o 

nenávratný finančný príspevok vyhlasovanej Ministerstvom vnútra 

Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľským orgánom pre Operačný 

program Kvalita životného prostredia s kódom OPKZP-PO4-SC431-

2021-68: Zníženie energetickej náročnosti verejných budov.  
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Obec Kobeliarovo v rámci predmetnej výzvy by obec predložila projekt „Zníženie 

energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Kobeliarovo.“ Samozrejme aj v tomto 

prípade je potrebné rátať so spoluúčasťou obce vo výške 5 %. Poslanci na základe predložených 

skutočností zvážili, že je nevyhnutné zapojiť sa do tejto výzvy. 

 

K bodu 5: Schválenie možnosti zabezpečenia bankového úveru pre obec - 

investičné projekty 

Starostka obce povedala poslancom, že je nevyhnutné pre zapojenie sa do týchto výziev, 

aby obec disponovala aj s inými finančnými zdrojmi, ktoré by dopomohli k zabezpečeniu 

projektových dokumentácií k jednotlivým projektom. Tieto výdavky nie je možné hradiť 

z bežných prostriedkov obce, ktoré sú vyčlenené na chod obce, resp. na mimoriadne výdavky. 

Poslanci sa na základe spoločnej diskusie dohodli, že umožnia starostke obce prijať bankový 

úver v maximálnej výške 18 000,- €. Bankový subjekt bude vybraný podľa výšky úrokovej 

sadzby, pričom kritériom pre výber bude najvýhodnejšia ponuka s najnižšou úrokovou sadzbou 

a poplatkami. Poskytnutie úveru bude podliehať podmienkam dojednaným v príslušnej 

úverovej zmluve. Úverom bude refinancované spolufinancovanie investičných zámerov 

prijatých na rok 2022. 

 

K bodu 6: Diskusia 

Poslanci OZ poprosili pani starostku, aby ich o priebehu jednotlivých investičných 

projektov informovala, resp. v prípade nutnosti opäť zvolala mimoriadne zasadnutie OZ. 

Starostka informovala o tom, že dňa 22. 01. 2022 bude kladenie vencov k oslobodeniu obce 

a odhalenie pamätnej tabule padlým rodákom v 1. svetovej vojne. Informovala o výstupe na 

Ždiarik, ktorý bude 14. 05. 2022, koncom februára podľa situácie by sa mal konať maškarný 

sprievod dedinou. 

 

K bodu 7: Návrh na uznesenie 

 Poslankyňa Bc. Svetlana Laciaková prečítala „návrh na uznesenie.“ 

 

 K bodu 8: Schválenie uznesenia 

 Obecné zastupiteľstvo v Kobeliarove schvaľuje uznesenie zo dňa 13. 01. 2022 

 

Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a mimoriadne zasadnutie OZ 

ukončila. 
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