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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 26. 09. 2022 bolo zvolané  

 

 

3. 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, ospravedlnil sa pán Martin 

Nemčko. 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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3. mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, dňa 26. 09. 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 4: Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ z 18. 08. 2022 

Pani starostka informovala poslancov o tom, že uznesenia z predchádzajúceho 

zasadnutia OZ zo dňa 18. 08. 2022 sa priebežne plnia. 

 

K bodu 5: Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za r. 2021 

Ekonómka obce oboznámila poslancov OZ, že pani Ing. Monika Kešeláková audítorka 

obce ukončila audit účtovnej závierky za r. 2021. Predložila vypracovanú správu nezávislého 

audítora z auditu účtovnej závierky za r. 2021 a to dňa 19. 09. 2022 starostke obce. V správe 

konštatovala, že overila dodržiavanie povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových 

pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu. Zistila nezahrnuté prijaté bežné transfery 

vo výške 2 505 € do rozpočtu obce, ktoré predstavovali prostriedky poskytnuté ako dotáciu na 

financovanie činností súvisiacich s COVID 19. Táto skutočnosť vznikla nedopatrením pri 

rozpočtovej klasifikácii. Tieto prostriedky predstavujú prebytok rozpočtového hospodárenia 

a budú zahrnuté do rezervného fondu obce. Okrem tejto skutočnosti skonštatovala, že obec 

Kobeliarovo konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. 

K bodu 6: 

Poslanci OZ schválili výšku mesačného poplatku za pobyt dieťaťa v MŠ Kobeliarovo 

vo výške 6 €. 

 K bodu 7: Rôzne 

• Zhodnotenie gulášovej súťaže – pani starostka skonštatovala, že súťaž dopadla 

v celku dobre, panovala dobrá nálada.  

• Besedy pre rómsku komunitu - uskutočnili sa dve besedy pre rómsku 

komunitu. Besedy boli určené pre aktivačných pracovníkov. Zameriavali sa 

hlavne na témy: alkohol, gamblerstvo, fajčenie, očkovanie, infekčné choroby. 

Pani starostka skonštatovala, že besedy boli pre nich prínosné a náučné. 

• Informácia o podujatí – 09. 10. 2022 Úcta k starším - pripravená je folklórna 

skupina z Košíc, ktorá vystúpi v rámci tohto posedenia. Pripravené je 

i občerstvenie a malý darček pre pozvaných občanov. 

• Informácia o voľbách a kandidátoch na starostu a poslancov OZ – máme 11 

kandidátov na poslancov a 2 kandidátov na starostu obce 

• Informácia o čistení potoka – pani starostka uviedla, že sa rokuje so zástupcami 

Lesov SR, ktorí sú majiteľmi vodného toku v Kobeliarove. Oni určujú, kto 

bude potok čistiť. Pani starostka uviedla, že v každom prípade potok v obci 
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musí byť vyčistený, a to čo najskôr. Obec nemôže podľa zákona realizovať 

čistenie potoka na vlastné náklady, lebo nie je jeho majiteľom. V opačnom 

prípade by obec musela zaplatiť pokutu. 

• Rozhľadňa – termín uskutočnenia sa posunul, nakoľko sa muselo čakať za 

dokumentáciou týkajúcou sa výstavby rozhľadne, a rovnako počasie nebolo 

príliš priaznivé. 

• Použitie prostriedkov z RF na úhradu škody spôsobenej havarijnou udalosťou 

v dome smútku - na základe prijatých ZÁSADÁCH HOSPODÁRENIA 

A NAKLADANIA S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI OBCE 

KOBELIAROVO, ktoré hovoria o možnosti použitia finančných prostriedkov 

z RF pri vzniku mimoriadnej havarijnej udalosti je potrebné prijať uznesenie na 

úhradu nákladov, ktoré vznikli pri mimoriadnej udalosti – nadmerná spotreba 

vody v dome smútku spôsobená poškodením vodovodného ventila. Jedná sa 

o škodu vo výške 1735,90 €, ktorú je nutné uhradiť. Táto škoda bola obcou 

nahlásená aj do poisťovne. O výsledku bude obec informovaná. 

• Prerokovanie sťažnosti od pána Jána Nemčka – navrhuje prerokovať uznesenie 

3/5/2022, ktoré bolo prijaté ohľadom prenájmu pozemku pani Hutníkovej na 

príležitostné parkovanie áut za odplatu. Pani starostka a OZ skonštatovali, že 

na základe VZN č. 2 z roku 2019 o verejnom poriadku v obci, čl. 5 – osobitné 

užívanie verejného priestranstva, obec mohla zákonne prenajať pozemok, čo sa 

aj stalo. Obec má na základe tohto VZN právo prenajímať obecné pozemky, 

ale za odplatu (poplatok). Pán poslanec Dušan Hlaváč prejavil nesúhlas s 

výškou nájmu, ktorá bola vyčíslená za prenájom pozemku. Pani Nemčková 

vyjadrila nesúhlas k uzneseniu č. 3/5/2022, pričom citovala zápis, ktorý bol 

uvedený v zápisnici ohľadom prenájmu pozemku.  

OZ skonštatovalo, že uznesenie č. 3/5/2022 ostáva naďalej v platnosti, nakoľko 

je správne. Avšak je potrebné prehodnotiť text uvedený v zápisnici, ktorý sa týka 

prenájmu pozemku a opraviť ho tak, aby bol relevantný a správny. 

 

 

Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a 3. mimoriadne zasadnutie OZ 

ukončila. 


