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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. 11. 2022 bolo zvolané  

 

 

4. 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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4. zasadnutie obecného zastupiteľstva, dňa 18. 11. 2022 otvorila a viedla starostka obce 

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

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa začalo o 13.00 h v zasadačke obecného úradu 

v Kobeliarove. Postupovalo sa podľa priloženej pozvánky. 

 

K bodu 4: Kontrola uznesení z mimoriadneho zasadnutia OZ z 26. 09. 2022 

Pani starostka informovala poslancov o tom, že uznesenia z predchádzajúceho 

zasadnutia OZ zo dňa 26. 09. 2022 sa priebežne plnia. 

K bodu 5: Oprava výšky prebytku fin. operácií z uznesenia č. 1/6/2022-1 

Dňa 28. 02. 2022 na 1. riadnom zasadnutí OZ v Kobeliarove bolo uznesením 

1/6/2022-1 schválené použitie prebytku vo výške 7 505,92 €, zisteného podľa ustanovenia 

§10 ods.3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy  v p.z. a prebytku finančných operácií na tvorbu Rezervného fondu vo výške 

7 505,92 €.           

 Avšak pri štvrťročnej uzávierke účtovníctva sa kontrolou zistilo, že bol nesprávne 

vyčíslený prebytok finančných operácií na tvorbu RF. Je preto nevyhnutné opraviť túto 

skutočnosť. Ekonómka obce oboznámila poslancov, že skutočná výška prebytku finančných 

operácií je 21 802,76 €, ktorú je potrebné schváliť. 

K bodu 6: Úprava rozpočtu obce r. 2022 – II. rozpočtové opatrenie 

Ekonómka obce informovala poslancov o tom, že sa urobili v rámci II. rozpočtového 

opatrenia len presuny medzi jednotlivými položkami, aby sa zachoval stav bežného rozpočtu, 

kapitálového rozpočtu aj finančných operácií, ktorý bol schválený k mesiacu 08/2022. 

Nakoľko neboli rozpočtované položky ohľadom volieb bolo ich potrebné doplniť, rovnako 

bolo potrebné doplniť výdavky, ktoré vznikli z dôvodu mimoriadnej havarijnej situácie. Na 

druhej strane sa znížili rozpočtované položky, ktoré sa počas roka nečerpali vôbec. 

K bodu 7: Rozpočtové opatrenia starostu obce z dôvodu nárastu cien 

Nakoľko v roku 2022 došlo k výraznému zvyšovaniu cien, či už za materiál, alebo 

energie a pod. ekonómka obce navrhla poslancom OZ schváliť „právomoc starostky obce 

robiť rozpočtové opatrenia z dôvodu nárastu cien do výšky 5 000 €,“ nakoľko pri zostavovaní 

rozpočtu nie je možné predvídať, čo sa počas roka udeje. Uviedla, že túto skutočnosť 

konzultovala s Ing. Urbanovou, ktorá je audítorkou a prednáša na školeniach, ktorých sa 

ekonómka zúčastňuje. 

K bodu 8: Prejednanie uznesenia č. 3/5/2022 z 18. 08. 2022 

Pani starostka navrhla poslancom obce na základe konzultácie s právnikom uznesenie 

č. 3/5/2022 zrušiť.  

K bodu 9: Prejednanie „Nájomnej zmluvy uzavretej s p. Martinou Hutníkovou“ 

Rovnako pani starostka navrhla zrušiť aj nájomnú zmluvu, ktorá bola uzavretá s p. 

Martinou Hutníkovou. A následne vrátiť 40 €, ktoré p. Hutníková zaplatila za prenájom. 
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K bodu 10: Odmena kontrolórky obce 

 Poslanci OZ schválili pre p. kontrolórku odmenu vo výške 54 % zo súčtu mesačných 

hrubých miezd vyplatených za obdobie od januára 2022 do októbra 2022. 

K bodu 11: Odmena starostky obce 

Poslanci schválili pre p. starostku jednorazové zvýšenie platu starostky obce podľa § 4 ods. 2 

zákona č. 253/1994 Z. z. o 50 % v mesiaci november 2022.  

K bodu 12: Rôzne 

▪ informácie o vodovodnej prípojke, o rozhľadni  

▪ aktivačné práce – od 01. 01. 2023 budú pokračovať, koordinátorka bude mať 

pauzu 1 – 2 mesiace 

▪ pozvánka na Advent – 27. 11. 2022 pred obecným úradom (príde požehnať p. 

farárka), pripravený bude punč, medovníky, hudba 

▪ nové zastupiteľstvo bude zasadať 23. 11. 2022 

▪ vianočná výzdoba je zabezpečená z minulého roka 

▪ potravinová pomoc (zabezpečuje okres. úrad RV) 

▪ vianočný koncert – súbor Haviar (RV), uskutoční sa v kultúrnom dome 

 

Pani starostka poďakovala poslancom za spoluprácu, zaželala im všetko dobré 

do ďalších rokov a ukončila 4. zasadnutie OZ v Kobeliarove, ktoré sa konalo 

dňa 18. 11. 2022. 


