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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 18. 08. 2022 bolo zvolané  

 

 

3. 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, 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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3. zasadnutie obecného zastupiteľstva, dňa 18. 08. 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 01. 06. 2022 

Pani starostka informovala poslancov o tom, že uznesenia z predchádzajúceho 

zasadnutia OZ zo dňa 01. 06. 2022 sa priebežne plnia. 

 

K bodu 5: Prerokovanie úpravy rozpočtu k 31. 07. 2022 – I. rozpočtové opatrenie 

Ekonómka obce oboznámila poslancov OZ s úpravou rozpočtu. Uviedla, že v bežných 

príjmoch a výdavkoch k 31. 07. 2022 sa výrazné zmeny neudiali, urobili sa iba drobné úpravy. 

V časti kapitálové príjmy a výdavky sa udiali významné zmeny. Bolo potrebné zahrnúť medzi 

kapitálové príjmy aj výdavky – peňažné prostriedky, ktoré obec získala zo zdrojov KSK na 

„Rozhľadňu.“ Zahrnulo sa teda 6 000 € do príjmovej časti a 7 200 € do výdavkovej časti, 

pričom 6 000 € tvorí dotácia z KSK a 1 200 € spoluúčasť obce. Na základe rozpočtu zo zmluvy 

s MINV ohľadom „Vodovodnej prípojky pre rómsku osadu Kobeliarovo“ na realizáciu stavby 

boli zahrnuté výdavky aj príjmy do úpravy rozpočtu k 31. 07. 2022. Ďalšou zmenou 

v kapitálových výdavkoch boli kapitálové výdavky na cintorín, ktoré sme klasifikovali ako 

výdavky na údržbu cintorína. 

K bodu 6: Rôzne 

• Pani starostka informovala poslancov OZ, že projekty, na ktoré sme dostali 

dotácie sa priebežne plnia. 

• Informovala ohľadom súťaže vo varení guláša, ktorá sa uskutoční dňa 27. 08. 

2022.  

• Informovala aj ohľadom naplánovanej akcie – Úcta k starším, ktorá sa uskutoční 

v októbri. 

• Porozprávala o zájazde obyvateľov obce do Hertníka a do Bardejova, ktorý 

prebiehal v lete. 

• V dnešný deň sa uskutočnila beseda ohľadom fajčenia, alkoholu, gamblerstva 

pre našich občanov. Bol premietaný film, prednáška bola bohatá. A na ďalší 

mesiac bola naplánovaná prednáška ohľadom infekčných chorôb. 

• Pani starostka ďalej informovala, že ekonómka sa zúčastnila v dnešný deň 

školenia ohľadom volieb, ktoré nás čakajú v októbri. 

• Žiadosť od p. Evy Holubovej – ohľadom kúpy pozemku od obce. Nakoľko ešte 

nemá vysporiadané záväzky s obcou, táto žiadosť je bezpredmetná a žiadateľka 
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bude informovaná o tom, že po vysporiadaní záväzkov bude možné znova podať 

žiadosť ohľadom kúpy daného pozemku. 

• Žiadosť o odkúpenie pozemku na parkovanie od pani Martiny Hutníkovej – na 

zasadnutí OZ sa zúčastnil pán Macko, ktorý oboznámil poslancov OZ 

a starostku obce so situáciou, prečo majú záujem o odkúpenie pozemku. Pani 

starostka s pani kontrolórkou navrhli poslancom OZ dať predmetný pozemok do 

prenájmu a to písomnou formou (nájomná zmluva), nakoľko odpredaj nie je 

možný. Pán Macko s daným riešením súhlasil. Prenájom – 20 rokov, s následnou 

možnosťou opätovného predĺženia, s poplatkom 40 € (jednorázovo). 

• Pani starostka informovala ohľadom virtuálneho cintorína, ktorý je spracovaný 

na webovej stránke. 

• OZ v Kobeliarove sa dohodlo na výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ vo 

výške 6 €. 

 

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


