
ZÁPISNICA  
z ustanovujúceho zasadnutia OZ 

zo dňa 23. 11. 2022 

Zverejnené na webovom sídle obce, dňa 25. 11. 2022

  strana 1 

 

 

 

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. 11. 2022 bolo zvolané  

 

 

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva 

                                 Obce Kobeliarovo v roku 2022. 

 

 

Podľa rokovacieho poriadku boli za overovateľov zápisnice určení poslanci: Peter 

Nemčko, Miroslav Macko 

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

 

 

STAROSTKA OBCE: 

PaedDr. Janka Regrutová   

 

OVEROVATELIA ZÁPISNICE: 

Peter Nemčko    

 Miroslav Macko     

 

Obecné zastupiteľstvo v Kobeliarove na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo: 

1. Informáciu o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva – 

o ktorých informovala predsedkyňa volebnej komisie pani Mária Kolesárová.  

Novozvolená starostka obce PaedDr. Janka Regrutová zložila zákonom predpísaný 

sľub starostu obce. Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom 

predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva: Benediktyová Eva, Kissová 

Zuzana, Laciaková Svetlana Bc., Macko Miroslav, Nemčko Peter 

Pani starostka navrhla poslancom OZ doplniť program „Ustanovujúceho zasadnutia 

OZ“ o body:  



ZÁPISNICA  
z ustanovujúceho zasadnutia OZ 

zo dňa 23. 11. 2022 

Zverejnené na webovom sídle obce, dňa 25. 11. 2022

  strana 2 

 

• Rozpočtové provizórium obce na r. 2023 

• Neuplatňovanie programov v rozpočte obce 

 

2. Poslanci OZ zobrali na vedomie informáciu p. starostky o tom, že zástupcom starostky 

bude p. Eva Benediktyová. 

3. Poverenie poslankyne – Bc. Svetlany Laciakovej, ktorá bude zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia 

veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov. 

4. Zároveň zvolili pani Laciakovú za členku rady školy. 

5. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba 

predsedov komisií. Poslanci OZ spoločne so starostkou obce sa dohodli na schválení 

nasledovných komisií a ich predsedov: 

- Komisiu na ochranu verejného poriadku a životného prostredia: Peter Nemčko 

- Komisiu rozvoja vzdelávania, kultúry, mládeže a športu: Bc. Svetlana 

Laciaková 

- Finančnú komisiu: Zuzana Kissová 

- Komisiu o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov: Miroslav Macko 

Spoločne skonštatovali, že výber a doplnenie členov jednotlivých komisií bude 

predmetom nasledujúceho zasadnutia OZ. 

Poslanci OZ schválili nasledovnú náplň práce jednotlivých komisií: 

a) komisie pre ochranu verejného poriadku a vybavovania sťažností  

▪ spolupracuje pri riešení úloh na zverenom úseku činnosti v rozsahu stanovenom 

príslušnými zákonmi  

▪ rieši podnety, žiadosti a sťažnosti občanov na zverenom úseku činnosti  

▪ dohliada pri udržiavaní verejného poriadku v obci  

▪ prerokováva návrhy VZN, resp. iných materiálov v oblasti svojej pôsobnosti  

▪ v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami OZ  

▪ prejednáva a vybavuje podnety a sťažnosti občanov 

b) komisie rozvoja vzdelávania, kultúry, mládeže a športu  

• spolupracuje a komunikuje s obecným úradom a zabezpečuje výkon kultúry v obci  

• organizuje a spolupracuje s obecným úradom pri organizovaní kultúrnych, športových 

a spoločenských podujatí v obci 

• vykonáva kontrolu dodržiavania VZN v oblasti svojej pôsobnosti  

• v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami OZ 

c) finančnej komisie  
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• prerokováva a vyjadruje sa k návrhu rozpočtu obce  

• prerokováva a vyjadruje sa k návrhu a zmenám rozpočtu obce vrátane príspevkových a 

rozpočtových organizácií (ďalej len rozpočtu obce) na príslušný rok  

• prerokováva a hodnotí výsledky plnenia rozpočtu obce ako i účelovosť a efektívnosť 

vynaložených finančných prostriedkov  

• prerokováva a vyjadruje sa k záverečnému účtu obce  

• prerokováva a vyjadruje sa k hospodáreniu a nakladaniu s majetkom obce  

• prerokováva a vyjadruje sa k prevodom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce  

• v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami OZ 

d) komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  

o prijímať písomné oznámenia starostu obce podľa článku 7 ods.1 a čl.8 ods.5 Ústavného 

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

znení neskorších zmien a noviel a v prípade pochybnosti o ich úplnosti a pravdivosti 

požadovať od dotknutých funkcionárov vysvetlenia 

o podávať podnety príslušnému daňovému orgánu na začatie konania podľa zákona 

č.511/1992 Zb. na preskúmanie úplnosti a pravdivosti písomných oznámení. • 

Sprístupňovať (poskytovať) informácie o prijatých písomných oznámeniach podľa čl.7 

ods.1 v rozsahu a spôsobom ustanovenom zákonom č.211/2000 Z.z. o slobodnom 

postupe k informáciám rešpektujúc limity ustanovené ústavným zákonom (čl.7 ods.7 až 

9) 

o predkladať zastupiteľstvu návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu  

o preskúmavať podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujme, najmä 

skúmať, či obsahujú náležitosti ustanovené ústavným zákonom a v prípade ich splnenia 

predkladať zastupiteľstvu návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu  

o udeľovať výnimky podľa čl.8 ods.4 starostovi obce do jedného roka od ukončenia 

funkcie zo zákazov uvedených v čl.8 ods.1 ústavného zákona 

o kontrolovať dodržiavanie ústavného zákona a príslušných ustanovení zákona o 

obecnom zriadení funkcionármi obce (vrátane hlavného kontrolóra) a v prípade potreby 

predkladať príslušné návrhy zastupiteľstvu 

 

6. Návrh na určenie mesačného platu starostu obce. 

V súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu 

určenom doterajším obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný 

plat starostu PaedDr. Janky Regrutovej vo výške určenej ako súčin priemernej mesačnej 

mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického 

úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa počtu 
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obyvateľov obce zisteného na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky 

k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka. 

7. Poslanci OZ spoločne so starostkou obce skonštatovali, že je nevyhnutné zvážiť výšku 

poplatkov za komunálny odpad na nasledujúci rok, nakoľko výdavky obce súvisiace 

s odpadom rapídne vzrástli. Rovnako bolo poznamenané, že pri audite účtovnej 

závierky za rok 2021 bolo podotknuté, že náklady obce na komunálny odpad výrazne 

prevyšujú dosiahnuté príjmy, ktoré občania platia za komunálny odpad. Je potrebné 

zvážiť výšku poplatku za komunálny odpad na rok 2023. Poslanci sa spoločne dohodli 

na výške poplatku 16 €/osoba na rok za komunálny odpad. 

8. Podľa §11 zákona NR SR 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

bolo schválené rozpočtové provizórium Obce Kobeliarovo a jeho hospodárenie na 

obdobie od 1. januára 2023 do schválenia rozpočtu obce Kobeliarovo na rok 2023 podľa 

upraveného rozpočtu na rok 2022 schváleného uznesením obecného zastupiteľstva obce 

Kobeliarovo, pričom výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória nesmú v 

každom mesiaci rozpočtového roka prekročiť 1/12 celkových výdavkov 

predchádzajúceho rozpočtového roka. Výnimku tvoria výdavky uskutočnené počas 

rozpočtového provizória, ktoré sa uhrádzajú v súlade s termínmi splácania dohodnutými 

v predchádzajúcom rozpočtovom roku a výdavky uskutočnené počas rozpočtového 

provizória na povinnú úhradu podľa osobitných predpisov.  

Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória sa zúčtujú s 

rozpočtom Obce Kobeliarovo na rok 2023 po jeho schválení. 

9. V súlade s § 4 ods.5 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v z.n.p. bolo obecným zastupiteľstvom schválené neuplatňovanie 

programov v rozpočte obce Kobeliarovo. 

 

10. Rôzne: 

 

- pani Kissová požiadala o pomoc pri riešení autobusového spojenia RV – 

Kobeliarovo - odchod o 14.55 h z Rožňavy, aby posunuli čas na skôr, lebo 

nestíhajú ďalšie autobusové spojenie do Kobeliarova. 

- Pani starostka informovala poslancov OZ, že 27. 11. 2022 o 15.30 h bude 

„Otvorenie adventu“ pred obecným úradom/ vianočný punč, medovníky 

- Vianočný koncert – 04. 12. 2022 o 15.00 h v kultúrnom dome – FS Haviar z RV 

- Pani Laciaková a Kissová navrhli uskutočniť vianočný stolnotenisový turnaj medzi 

sviatkami, alebo hneď po sviatkoch v novom roku. 

- Silvester – bude zabezpečený ohňostroj, Peter Nemčko navrhol zistiť predbežný 

záujem o zábavu na Silvestra v miestnom kultúrnom dome 

- 7. januára 2023 – batôžkový novoročný výstup na Ždiarik 

- Pán Macko sa informoval ohľadom dokončenia rozhľadne, pani starostka ho 

informovala, ukončenie výstavby bude v novom roku. 
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Pani starostka poďakovala poslancom za účasť na ustanovujúcom zasadnutí, rovnako všetkým 

prítomným. Novozvoleným poslancom zaželala všetko dobré do nasledujúcich 4 rokov, veľa 

síl, pevné nervy a správny krok v rozhodovaní. 

 

 

 

 


