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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. 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 3 poslanci, teda zasadnutie obecného 

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

obecnom zriadení uznášaniaschopné.  

 

Ospravedlnil sa: Jaroslav Cangár, Martin Nemčko 

Podľa rokovacieho poriadku boli za overovateľov zápisnice určení poslanci: 

Ivan Gallo, Dušan Hlaváč  

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

Kolesárová 

Za zapisovateľku bola určená: Ing. Jana Čapóová 

 

 

STAROSTKA OBCE: 

PaedDr. Janka Regrutová   

 

OVEROVATELIA ZÁPISNICE 

Jaroslav Cangár    

Martin Nemčko    
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1. zasadnutie obecného zastupiteľstva, dňa 28. 02. 2022 otvorila a viedla starostka 

obce PaedDr. Janka Regrutová. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa začalo 

o 15.00 h v zasadačke obecného úradu v Kobeliarove.  

Pani starostka dala hlasovať ohľadom zmeny programu pozvánky OZ zo dňa 28. 02. 

2022. Navrhla zrušiť 13. bod pozvánky a to: prerokovanie smernice VO, nakoľko toto nie je 

predmetom schvaľovania OZ. Všetci poslanci súhlasili a pokračovalo sa podľa uvedenej 

pozvánky. 

Ku kontrole uznesenia zo dňa 13. 12. 2021 pani starostka pripomenula poslancom OZ, 

predmet tohto zasadnutia. Skonštatovala, že uznesenia sa priebežne plnia. 

Stanovisko HKO k záverečnému účtu za r. 2021. 

Pani kontrolórka oboznámila poslancov, že jej povinnosťou bolo napísať stanovisko 

k záverečnému účtu obce. Pani hlavná kontrolórka oboznámila poslancov, že obec splnila 

svoju povinnosť a to, dať overiť účtovnú závierku audítorovi, čo si obec splnila. 

Oboznámila poslancov ohľadom zmien a úprav rozpočtu, ktoré sa počas roka 2021 

uskutočnili dvakrát. 

Schválený rozpočet bol zhotovený ako vyrovnaný.  

Príjmy celkom: 256 585,28 € 

Výdavky celkom: 256 585,28 € 

 

Po úpravách: 

Príjmy: celkom: 261 685,28 € 

Výdavky celkom: 261 685, 28 € 

 

Oboznámila poslancov, ako boli prostriedky  v roku 2021 použité. Navrhuje tvorbu RF 

za rok 2021 vo výške 7 505,92 €. Zhodnotila, že záverečný účet obce za r. 2021 je v súlade so 

všeobecne záväzným nariadením – Zásady rozpočtového hospodárenia obce. Zohľadňuje 

ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení 

neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Zb. z. o rozpočtových pravidlách územnej správy 

a ostatných súvisiacich právnych noriem.  
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Pani ekonómka oboznámila poslancov OZ s obsahom Záverečného účtu, vyzdvihla 

niektoré dôležité udalosti počas roka. Oboznámila poslancov so zostatkami rezervného fondu, 

sociálneho fondu. O zmenách v rozpočte v priebehu roka, ktoré boli uskutočnené 

a o skutočnom čerpaní prostriedkov obce. 

 

Poslanci OZ schválili a súhlasili s obsahom záverečného účtu obce.  

V ďalšom bode pani kontrolórka oboznámila poslancov ohľadom vypracovania 

rozpočtu na rok 2022 a viacročného rozpočtu na roky 2023 a 2024. Navrhla poslancom OZ 

schváliť rozpočet v takom znení, v akom bol predložený. Poslanci OZ schválili rozpočet obce.  

Pani ekonómka oboznámila poslancov OZ s rozpočtom na rok 2022 a roky 2023 

a 2024. Oboznámila ich s bankovým úverom, na ktorý bol vypočítaný splátkový kalendár, 

pričom mesačná splátka bankového úveru je 305 € - prvá až predposledná splátka, posledná 

splátka vo výške 310 €, pri úrokovej sadzbe 0,89 %. Splácanie bankového úveru bolo 

vypočítané na dobu 60 mesiacov.  

Pani starostka navrhla poslancom OZ pri uskutočnení úpravy rozpočtu navýšiť 

reprezentačné na výšku 2 000 €. Táto zmena bude uskutočnená pri „úprave rozpočtu.“ 

Rôzne: 

Sťažnosť, ktorá bude postúpená KOVP – „suchý záchod.“ Dotyční sa sťažovali, že 

susedia nevyprázdňujú tento „suchý záchod,“ – je tam smrad a znečisťuje to prostredie 

susedov. Dotyčný bude predvolaný na obecný úrad, kde bude riešený KOVP. 

Ďalšou sťažnosťou je „žumpa,“ – naďalej pretrvávajúci problém, ktorý riešila KOVP, 

stavebný úrad Dobšiná s pani Chromou. V tejto záležitosti nie sú iné riešenia, len vybudovať 

samostatnú žumpu pre rodinu pani Chromej.  

Ďalším problémom je pílenie dreva a ruch v susedstve – občania odôvodnili potrebu 

riešenia nakoľko sa sťažujú na pretrvávajúci hluk z pílenia dreva i ďalší občania. Obecný úrad 

bude intenzívnejšie vnímať tento problém a upozorňovať pilčíkov na pretrvávajúci hluk. 

Problém je ťažšie riešiteľný, lebo obecný úrad nemá kompetencie na to, aby zakázal pílenie 

dreva, keďže drevo pília na vlastnom dvore cez deň, lístky na drevo majú. 

Oboznámila poslancov s kybernetickým útokom na servery poskytovateľa internetu, 

ktorý obec odoberá cez satelit a potrebu urgentného riešenia tohto problému, nakoľko obec si 

nemôže dovoliť fungovať bez internetu – pre potrebu riešenia neodkladných záležitostí 

a zachovania komunikácie medzi inštitúciami a obecným úradom. Na základe informácií od 

poskytovateľa nie je známe, kedy bude tento problém vyriešený. 

Pani starostka oboznámila poslancov ohľadom konania sa maškarného sprievodu.  
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Pozemok v osade – odpredaj pani Špirkovej. Pani starostka sa chcela poradiť 

s poslancami OZ ohľadom predajnej ceny za m2. Poslanci sa spoločne dohodli na predajnej 

cene 2€/1 m2. 

Oboznámila poslancov OZ so začatím aktivačných prác od 01. 03. 2022.  

Orezávanie stromov v Slanskej doline – na základe žiadosti, ktorú smerovala pani 

starostka „Lesom SR a cestárom.“ Vyhoveli tejto žiadosti a v týchto dňoch sa uskutočňuje 

čistenie – prostredia, orezávaním stromov. 

 

Pani starostka povedala poslancom, že adresovala svoju žiadosť „Lesom SR“ ohľadom 

pomoci s drevom pri budovaní rozhľadne. 

Zbierka pre Ukrajinu – obec sa zapojí do tejto zbierky rovnako ako ostatné obce. 

Pán poslanec Hlaváč sa informoval ohľadom fotopascí, ktoré boli umiestnené.  

Pani starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila „1. zasadnutie OZ zo dňa 

28. 02. 2022.“ 

 

 

 


