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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 23. 06. 2022 bolo zvolané  

 

 

2. 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 mimoriadnom zasadnutí zúčastňujú 4 poslanci, teda zasadnutie 

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

o obecnom zriadení uznášania schopné.  

 

 

Podľa rokovacieho poriadku boli za overovateľov zápisnice určení poslanci: 

Dušan Hlaváč, Ivan Gallo 

Za návrhovú komisiu boli určení poslanci: Mária Kolesárová, Martin Nemčko 

Za zapisovateľku bola určená: Ing. Jana Čapóová – ekonóm, účtovník obce 

 

 

STAROSTKA OBCE: 

PaedDr. Janka Regrutová   

 

OVEROVATELIA ZÁPISNICE 

 Dušan Hlaváč 

 Ivan Gallo  
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2. Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, dňa 23. 06. 2022 otvorila a viedla 

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

prítomných. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa začalo o 15.00 h v zasadačke 

obecného úradu v Kobeliarove. Postupovalo sa podľa priloženej pozvánky. 

 

K bodu 3: Určenie počtu poslancov OZ na volebné obdobie 2022 – 2026  

OZ v Kobeliarove vzhľadom k aktuálnemu počtu obyvateľov ku dňu 23. 06. 2022 spolu 

499 obyvateľov určuje podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu 

volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že 

obecné zastupiteľstvo v Kobeliarove bude mať vo volebnom období 2022 – 2026 počet 

poslancov 5. Pričom OZ v Kobeliarove v bode 4. určilo, že sa voliť bude v jednom volebnom 

obvode a to vo volebnom obvode č. 01 spolu 5 mandátov. 

 

 

K bodu 6: Určenie úväzku starostu obce na celé volebné obdobie 

Podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení OZ 

v Kobeliarove určuje na celé funkčné obdobie 2022 – 2026 rozsah výkonu funkcie starostu na 

pracovný úväzok 1,0 (úväzok starostu obce na 100 %). 

 

Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a mimoriadne zasadnutie OZ 

ukončila. 


