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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 12. 12. 2022 bolo zvolané  

 

 

4. 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 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:  

Macko Miroslav, Nemčko Peter 

Za zapisovateľku bola určená: Benediktyová Eva 

 

 

STAROSTKA OBCE: 

PaedDr. Janka Regrutová   

 

OVEROVATELIA ZÁPISNICE: 

Macko Miroslav 

Nemčko Peter 
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4. mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, dňa 12. 12. 2022 otvorila a viedla 

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

prítomných. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa začalo o 16.00 h v zasadačke 

obecného úradu v Kobeliarove. Postupovalo sa podľa priloženej pozvánky. 

 

K bodu 4: Kontrola uznesení z ustanovujúceho zasadnutia OZ  

zo dňa 23. 11. 2022. 

 Pani starostka informovala poslancov o tom, že uznesenia z predchádzajúceho 

zasadnutia OZ zo dňa 23. 11. 2022 sa plnia. 

K bodu 5: Návrh VZN o miestnej dani z nehnuteľnosti 

Poslanci jednohlasne schválili návrh o VZN o miestnej dani z nehnuteľnosti, o ktorom 

ich informovala p. starostka. 

K bodu 6: Rôzne 

- riešenie silvestrovskej zábavy 

- varovanie občanov (cez rozhlas) pred pochybnými opravármi striech a rýms na 

domoch 

- autobusové spojenie niektorých odchodov 

- problém – pes- ohrozujúci verejnosť 

 

 

Pani starostka poďakovala poslancom za účasť na zasadnutí a ukončila zasadnutie. 


