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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 01. 06. 2022 bolo zvolané  

 

 

2. 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 všetci 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: 

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

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. zasadnutie obecného zastupiteľstva, dňa 01. 06. 2022 otvorila a viedla starostka 

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

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa začalo o 15.30 h v zasadačke obecného 

úradu v Kobeliarove. Postupovalo sa podľa priloženej pozvánky. 

 

K bodu 3: Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ z 28. 02. 2022 

Pani starostka informovala poslancov o tom, že uznesenia z predchádzajúceho 

zasadnutia OZ zo dňa 28. 02. 2022 sa priebežne plnia. 

 

K bodu 4: Zápis do kroniky obce za rok 2021 

Kronikárka oboznámila poslancov OZ a pani starostku so zápisom do kroniky. Zápis 

obsahuje 24 strán, skonštatovala, že zápis bol urobený podľa prijatého VZN. Následne 

prerokovali ročný zápis do kroniky obce za rok 2021 a schválili pani kronikárke odmenu podľa 

VZN č. 3/2015 § 9 ods. 5 – odmena za vedenie kroniky obce vo výške 150 € ročne. Vyzdvihla 

okrúhle výročia obyvateľov obce, počet narodení v roku 2021, úmrtí, sobášov. Významné 

udalosti počas roka. 

K bodu 5: Informácia o úprave platu starostky obce a HKO 

Ekonómka obce oboznámila obecné zastupiteľstvo o úprave platu starostky obce a 

hlavnej kontrolórky na základe skutočností vyplývajúcich zo zákona. Štatistický úrad SR 

zverejnil hodnotu priemernej mesačnej mzdy zamestnanca národného hospodárstva. Na 

základe týchto údajov sa zo zákona mení výpočet platu starostu obce a kontrolóra obce s 

účinnosťou od 01. 01. 2022. Údaje boli automaticky po zmene „priemernej mzdy 

zamestnanca“ prepočítané.  

K bodu 6: Splnenie povinnosti pri výkone funkcií funkcionárov 

 Predseda „Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov obce“ p. Dušan Hlaváč skonštatoval, že s oznámením starostky obce PaedDr. 

Janky Regrutovej boli oboznámení všetci členovia komisie na ochranu verejného záujmu. 

Skonštatoval, že pani starostka si splnila povinnosť, kde do 30. 04. 2021 podľa ústavného 

zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov v znení 

ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. podala Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a 

majetkových pomerov. Rovnako si túto povinnosť splnila aj pani kontrolórka obce Mária 

Kolesárová a riaditeľa MŠ Kobeliarovo pani Mária Svinčiaková.. Nevznikli žiadne pochybnosti 

o ich úplnosti a pravdivosti. Členovia komisie nemali žiadne výhrady k predloženým dokladom 

a zobrali ich na vedomie. 

 

 K bodu 7: Výročná správa obce za rok 2021 
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 Ekonómka obce predniesla výročnú správu obce za rok 2021, ktorú OZ vzalo na 

vedomie. 

 

K bodu 8: Žiadosť p. Zabóovej – oprava regulácie 

 Poslanci OZ prerokovali žiadosť, ktorú predložila p. Zabóová. Jednalo by sa o opravu 

regulácie potoka. Poslanci navrhli, aby pani Zabóová uskutočnila túto opravu vo vlastnej réžii 

a obec jej na základe tejto opravy poskytne príspevok 300 € na materiál avšak, ktoré pani 

Zabóová musí zdokladovať. 

K bodu 9: Rôzne 

• Vyhodnotenie Ždiarika – 07. 05. 2022, pani starostka skonštatovala priebeh 

akcie, usúdila, že akcia bola vydarená 

• Potoky v obci – pani starostka oslovila Lesný závod Nižná Slaná ohľadom 

pomoci pri čistení potokov, pán poslanec Nemčko navrhol uskutočniť eko – 

postrek buriny v potoku a až následne potok vyčistiť 

• Zvýšenie poplatku za využívanie kultúrneho domu pre cudzích = letné obdobie 

300 €, zimné obdobie = 350 € pre rodinnú oslavu 

• Aktualizácia vnútorných smerníc – robí ekonómka obce, aktualizácia VZN – 

robí pani JUDr. Jurčová 

• Pani starostka skonštatovala, že pri realizácii vodovodnej prípojky pre Rómsku 

osadu bolo podmienkou zamestnať dvoch dlhodobo nezamestnaných občanov 

obce. V konečnom dôsledku sa dvaja uchádzači našli. 

• Pre obec KSK opäť poskytol 6 000 € na výstavbu výhľadne na Ždiariku. Je 

však potrebné vypracovať projekt na výstavbu výhľadne. 

• V dome smútku boli vymenené lustre, osvetlenie na bokoch je nanovo 

urobené.  

• Začalo teplé obdobie a tým pádom sa začalo aj kosiť v obci - realizuje sa 

cez aktivačných pracovníkov. 

• Na tento rok na letné obdobie sa ohlásila ZŠ Zlatá Rožňava, ktorá by sa rada 

zúčastnila „Noci v múzeu.“ 

• Trhový predaj – obec bola upozornená, že musí byť vedená evidencia 

predajcov. Problém bol vyriešený tak, stály predajca, ktorý prichádza do obce 

každý štvrtok, bol oslovený, aby poskytol údaje o svojej firme. Tieto sľúbil, že 

poskytne. 

• 250 € sme dostali dotáciu na bulletin od Matice Slovenskej – tento bulletin 

dostane každá domácnosť 

• 27. 08. 2022 bude Súťaž vo varení gulášu 

• Plánovaný je poznávací a relaxačný zájazd v spolupráci s JDS v Kobeliarove 

Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a mimoriadne zasadnutie OZ 

ukončila. 


