
U Z N E S E N I E 
z XIII. zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva v Kojaticiach 

zo dňa 24.02.2020 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:  

2. Schválenie programu – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

4. Vzdanie sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva v Kojaticiach Mgr. Ľuboša 

Zlatohlavého a kooptácia nového poslanca.  

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kojatice na I. polrok 

2020 a II. polrok 2020. 

6. Záznam hlavného kontrolóra z kontroly čerpania rozpočtu za rok 2019 

v nadväznosti na rozpočtové provizórium. 

7. Cenové ponuky – výber dodávateľa. 

8. Informácie o postupe prác v budove materskej školy. 

9. Schválenie Zásad hospodárenia pre obec Kojatice. 

10. Schválenie pozmeňovacích návrhov k rozpočtu na rok 2020. 

11. Schválenie rozpočtu obce Kojatice na rok 2020. 

12. Prerokovanie a schválenie Štatútu obce Kojatice. 

13. Žiadosti. 

14. Rôzne – body doručené mailom poslancami. 

A) Schválenie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy (zmluvy o zriadení vecného 

bremena na uloženie podzemného elektrického vedenia na parcele 152/3 KN-C, 

v k.ú. Šarišské Lužianky).  

B) Cesta k parcele 491, 510/2, 34/2, 471/1 (Analýza situácie a návrhy riešení) 

Ide o cestu okolo kostola smerom hore k poliam („ku obrázku“), cesta pod 

kostolom v Kojaticiach. Tieto cesty sú v katastrofálnom stave. Návrh riešenia:  

a) majetkovoprávne vysporiadanie a zameranie parciel 

b) vypracovanie cenových ponúk na rekonštrukciu ciest. 

 C)  Betónové rúry v Kojatickej Doline. 

15. Diskusia. 

 

2.Schválenie programu – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

Uznesenie č. 48/02/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kojaticiach 

A/   s c h v a ľ u j e 

1. Program XIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa pozvánky.  

2. Doplnenie bodu programu č. 4 - Vzdanie sa mandátu poslanca Obecného 

zastupiteľstva v Kojaticiach Mgr. Ľuboša Zlatohlavého a kooptácia nového 

poslanca.  

 

 

 

 

Anton Aštary 

                                                                                     starosta obce 

 

 

 

 



U Z N E S E N I E 
z XIII. zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva v Kojaticiach 

zo dňa 24.02.2020 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:  

2. Schválenie programu – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

4. Vzdanie sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva v Kojaticiach Mgr. Ľuboša 

Zlatohlavého a kooptácia nového poslanca.  

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kojatice na I. polrok 

2020 a II. polrok 2020. 

6. Záznam hlavného kontrolóra z kontroly čerpania rozpočtu za rok 2019 

v nadväznosti na rozpočtové provizórium. 

7. Cenové ponuky – výber dodávateľa. 

8. Informácie o postupe prác v budove materskej školy. 

9. Schválenie Zásad hospodárenia pre obec Kojatice. 

10. Schválenie pozmeňovacích návrhov k rozpočtu na rok 2020. 

11. Schválenie rozpočtu obce Kojatice na rok 2020. 

12. Prerokovanie a schválenie Štatútu obce Kojatice. 

13. Žiadosti. 

14. Rôzne – body doručené mailom poslancami. 

A) Schválenie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy (zmluvy o zriadení vecného 

bremena na uloženie podzemného elektrického vedenia na parcele 152/3 KN-C, 

v k.ú. Šarišské Lužianky).  

B) Cesta k parcele 491, 510/2, 34/2, 471/1 (Analýza situácie a návrhy riešení) 

Ide o cestu okolo kostola smerom hore k poliam („ku obrázku“), cesta pod 

kostolom v Kojaticiach. Tieto cesty sú v katastrofálnom stave. Návrh riešenia:  

a) majetkovoprávne vysporiadanie a zameranie parciel 

b) vypracovanie cenových ponúk na rekonštrukciu ciest. 

 C)  Betónové rúry v Kojatickej Doline. 

15. Diskusia. 

 

4.Vzdanie sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva v Kojaticiach Mgr. Ľuboša 

 Zlatohlavého a kooptácia nového poslanca.  

Uznesenie č. 49/02/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kojaticiach 

A/   b e r i e   n a   v e d o m i e  

1. Vzdanie sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva v Kojaticiach Mgr. Ľuboša 

Zlatohlavého. 

B/   k o n š t a t u j e,    ž e  

1. Prvý náhradník zvolený vo voľbách 2018 Ľuboš Kočiš prijal mandát poslanca 

Obecného zastupiteľstva v Kojaticiach a zložil zákonom predpísaný sľub. 

 

 

 

 

Anton Aštary 

                                                                                     starosta obce 

 

 



U Z N E S E N I E 
z XIII. zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva v Kojaticiach 

zo dňa 24.02.2020 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:  

2. Schválenie programu – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

4. Vzdanie sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva v Kojaticiach Mgr. Ľuboša 

Zlatohlavého a kooptácia nového poslanca.  

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kojatice na I. polrok 

2020 a II. polrok 2020. 

6. Záznam hlavného kontrolóra z kontroly čerpania rozpočtu za rok 2019 

v nadväznosti na rozpočtové provizórium. 

7. Cenové ponuky – výber dodávateľa. 

8. Informácie o postupe prác v budove materskej školy. 

9. Schválenie Zásad hospodárenia pre obec Kojatice. 

10. Schválenie pozmeňovacích návrhov k rozpočtu na rok 2020. 

11. Schválenie rozpočtu obce Kojatice na rok 2020. 

12. Prerokovanie a schválenie Štatútu obce Kojatice. 

13. Žiadosti. 

14. Rôzne – body doručené mailom poslancami. 

A) Schválenie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy (zmluvy o zriadení vecného 

bremena na uloženie podzemného elektrického vedenia na parcele 152/3 KN-C, 

v k.ú. Šarišské Lužianky).  

B) Cesta k parcele 491, 510/2, 34/2, 471/1 (Analýza situácie a návrhy riešení) 

Ide o cestu okolo kostola smerom hore k poliam („ku obrázku“), cesta pod 

kostolom v Kojaticiach. Tieto cesty sú v katastrofálnom stave. Návrh riešenia:  

a) majetkovoprávne vysporiadanie a zameranie parciel 

b) vypracovanie cenových ponúk na rekonštrukciu ciest. 

 C)  Betónové rúry v Kojatickej Doline. 

15. Diskusia. 

 

5.Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Kojatice na I. polrok 2020 a II. 

polrok 2020.  

Uznesenie č. 50/02/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kojaticiach 

A/   s c h v a ľ u j e 

1. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kojatice na I. polrok 

2020 a II. polrok 2020. 

B/   p o v e r u j e 

1. Hlavného kontrolóra obce na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom 

kontrolnej činnosti. 

 

 

 

 

Anton Aštary 

                                                                                     starosta obce 

 
 



U Z N E S E N I E 
z XIII. zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva v Kojaticiach 

zo dňa 24.02.2020 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:  

2. Schválenie programu – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

4. Vzdanie sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva v Kojaticiach Mgr. Ľuboša 

Zlatohlavého a kooptácia nového poslanca.  

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kojatice na I. polrok 

2020 a II. polrok 2020. 

6. Záznam hlavného kontrolóra z kontroly čerpania rozpočtu za rok 2019 

v nadväznosti na rozpočtové provizórium. 

7. Cenové ponuky – výber dodávateľa. 

8. Informácie o postupe prác v budove materskej školy. 

9. Schválenie Zásad hospodárenia pre obec Kojatice. 

10. Schválenie pozmeňovacích návrhov k rozpočtu na rok 2020. 

11. Schválenie rozpočtu obce Kojatice na rok 2020. 

12. Prerokovanie a schválenie Štatútu obce Kojatice. 

13. Žiadosti. 

14. Rôzne – body doručené mailom poslancami. 

A) Schválenie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy (zmluvy o zriadení vecného 

bremena na uloženie podzemného elektrického vedenia na parcele 152/3 KN-C, 

v k.ú. Šarišské Lužianky).  

B) Cesta k parcele 491, 510/2, 34/2, 471/1 (Analýza situácie a návrhy riešení) 

Ide o cestu okolo kostola smerom hore k poliam („ku obrázku“), cesta pod 

kostolom v Kojaticiach. Tieto cesty sú v katastrofálnom stave. Návrh riešenia:  

a) majetkovoprávne vysporiadanie a zameranie parciel 

b) vypracovanie cenových ponúk na rekonštrukciu ciest. 

 C)  Betónové rúry v Kojatickej Doline. 

15. Diskusia. 

 

6.Záznam hlavného kontrolóra z kontroly čerpania rozpočtu za rok 2019 v nadväznosti na 

rozpočtové provizórium. 

Uznesenie č. 51/02/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kojaticiach 

A/   b e r i e   n a   v e d o m i e  

1. Záznam hlavného kontrolóra z kontroly čerpania rozpočtu za rok 2019 

v nadväznosti na rozpočtové provizórium. 

 

 

 

Anton Aštary 

                                                                                     starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 



U Z N E S E N I E 
z XIII. zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva v Kojaticiach 

zo dňa 24.02.2020 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:  

2. Schválenie programu – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

4. Vzdanie sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva v Kojaticiach Mgr. Ľuboša 

Zlatohlavého a kooptácia nového poslanca.  

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kojatice na I. polrok 

2020 a II. polrok 2020. 

6. Záznam hlavného kontrolóra z kontroly čerpania rozpočtu za rok 2019 

v nadväznosti na rozpočtové provizórium. 

7. Cenové ponuky – výber dodávateľa. 

8. Informácie o postupe prác v budove materskej školy. 

9. Schválenie Zásad hospodárenia pre obec Kojatice. 

10. Schválenie pozmeňovacích návrhov k rozpočtu na rok 2020. 

11. Schválenie rozpočtu obce Kojatice na rok 2020. 

12. Prerokovanie a schválenie Štatútu obce Kojatice. 

13. Žiadosti. 

14. Rôzne – body doručené mailom poslancami. 

A) Schválenie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy (zmluvy o zriadení vecného 

bremena na uloženie podzemného elektrického vedenia na parcele 152/3 KN-C, 

v k.ú. Šarišské Lužianky).  

B) Cesta k parcele 491, 510/2, 34/2, 471/1 (Analýza situácie a návrhy riešení) 

Ide o cestu okolo kostola smerom hore k poliam („ku obrázku“), cesta pod 

kostolom v Kojaticiach. Tieto cesty sú v katastrofálnom stave. Návrh riešenia:  

a) majetkovoprávne vysporiadanie a zameranie parciel 

b) vypracovanie cenových ponúk na rekonštrukciu ciest. 

 C)  Betónové rúry v Kojatickej Doline. 

15. Diskusia. 

 

7.Cenové ponuky – výber dodávateľa. 

Uznesenie č. 52/02/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kojaticiach 

A/   s c h v a ľ u j e   a   v y b e r á  

1. Najnižšiu cenovú ponuku na výber dodávateľa na akciu – Zmeny a doplnky 

Územného plánu obce Kojatice a to firma ATYP vo výške 7 200 €. 

B/   u k l a d á 

1. Starostovi  obce pred podpísaním zmluvy zvolať poslancov OZ. 

 

 

 

 

 

Anton Aštary 

                                                                                     starosta obce 

 

 

 



U Z N E S E N I E 
z XIII. zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva v Kojaticiach 

zo dňa 24.02.2020 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:  

2. Schválenie programu – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

4. Vzdanie sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva v Kojaticiach Mgr. Ľuboša 

Zlatohlavého a kooptácia nového poslanca.  

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kojatice na I. polrok 

2020 a II. polrok 2020. 

6. Záznam hlavného kontrolóra z kontroly čerpania rozpočtu za rok 2019 

v nadväznosti na rozpočtové provizórium. 

7. Cenové ponuky – výber dodávateľa. 

8. Informácie o postupe prác v budove materskej školy. 

9. Schválenie Zásad hospodárenia pre obec Kojatice. 

10. Schválenie pozmeňovacích návrhov k rozpočtu na rok 2020. 

11. Schválenie rozpočtu obce Kojatice na rok 2020. 

12. Prerokovanie a schválenie Štatútu obce Kojatice. 

13. Žiadosti. 

14. Rôzne – body doručené mailom poslancami. 

A) Schválenie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy (zmluvy o zriadení vecného 

bremena na uloženie podzemného elektrického vedenia na parcele 152/3 KN-C, 

v k.ú. Šarišské Lužianky).  

B) Cesta k parcele 491, 510/2, 34/2, 471/1 (Analýza situácie a návrhy riešení) 

Ide o cestu okolo kostola smerom hore k poliam („ku obrázku“), cesta pod 

kostolom v Kojaticiach. Tieto cesty sú v katastrofálnom stave. Návrh riešenia:  

a) majetkovoprávne vysporiadanie a zameranie parciel 

b) vypracovanie cenových ponúk na rekonštrukciu ciest. 

 C)  Betónové rúry v Kojatickej Doline. 

15. Diskusia. 

 

8.Informácie o postupe prác v budove materskej školy. 

Uznesenie č. 53/02/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kojaticiach 

A/   s ú h l a s í 

1. So stretnutím v materskej škole na 27.2.2020 o 18,00 hod. a tam dohodnúť ďalšie 

kroky. 

 

 

 

 

 

Anton Aštary 

                                                                                     starosta obce 

 

 

 

 

 



U Z N E S E N I E 
z XIII. zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva v Kojaticiach 

zo dňa 24.02.2020 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:  

2. Schválenie programu – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

4. Vzdanie sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva v Kojaticiach Mgr. Ľuboša 

Zlatohlavého a kooptácia nového poslanca.  

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kojatice na I. polrok 

2020 a II. polrok 2020. 

6. Záznam hlavného kontrolóra z kontroly čerpania rozpočtu za rok 2019 

v nadväznosti na rozpočtové provizórium. 

7. Cenové ponuky – výber dodávateľa. 

8. Informácie o postupe prác v budove materskej školy. 

9. Schválenie Zásad hospodárenia pre obec Kojatice. 

10. Schválenie pozmeňovacích návrhov k rozpočtu na rok 2020. 

11. Schválenie rozpočtu obce Kojatice na rok 2020. 

12. Prerokovanie a schválenie Štatútu obce Kojatice. 

13. Žiadosti. 

14. Rôzne – body doručené mailom poslancami. 

A) Schválenie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy (zmluvy o zriadení vecného 

bremena na uloženie podzemného elektrického vedenia na parcele 152/3 KN-C, 

v k.ú. Šarišské Lužianky).  

B) Cesta k parcele 491, 510/2, 34/2, 471/1 (Analýza situácie a návrhy riešení) 

Ide o cestu okolo kostola smerom hore k poliam („ku obrázku“), cesta pod 

kostolom v Kojaticiach. Tieto cesty sú v katastrofálnom stave. Návrh riešenia:  

a) majetkovoprávne vysporiadanie a zameranie parciel 

b) vypracovanie cenových ponúk na rekonštrukciu ciest. 

 C)  Betónové rúry v Kojatickej Doline. 

15. Diskusia. 

 

10.Schválenie pozmeňovacích návrhov k rozpočtu na rok 2020. 

Uznesenie č. 55/02/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kojaticiach 

A/   s ú h l a s í 

1. So stretnutím v pondelok 02.03.2020 o 18,00 hod. v zasadačke obecného úradu 

k prerokovaniu pozmeňovacích návrhov k návrhu rozpočtu na rok 2020, a to 

poslanci, obecný úrad, finančná komisia a hlavný kontrolór obce.  

 

 

 

Anton Aštary 

                                                                                     starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 



U Z N E S E N I E 
z XIII. zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva v Kojaticiach 

zo dňa 24.02.2020 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:  

2. Schválenie programu – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

4. Vzdanie sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva v Kojaticiach Mgr. Ľuboša 

Zlatohlavého a kooptácia nového poslanca.  

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kojatice na I. polrok 

2020 a II. polrok 2020. 

6. Záznam hlavného kontrolóra z kontroly čerpania rozpočtu za rok 2019 

v nadväznosti na rozpočtové provizórium. 

7. Cenové ponuky – výber dodávateľa. 

8. Informácie o postupe prác v budove materskej školy. 

9. Schválenie Zásad hospodárenia pre obec Kojatice. 

10. Schválenie pozmeňovacích návrhov k rozpočtu na rok 2020. 

11. Schválenie rozpočtu obce Kojatice na rok 2020. 

12. Prerokovanie a schválenie Štatútu obce Kojatice. 

13. Žiadosti. 

14. Rôzne – body doručené mailom poslancami. 

A) Schválenie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy (zmluvy o zriadení vecného 

bremena na uloženie podzemného elektrického vedenia na parcele 152/3 KN-C, 

v k.ú. Šarišské Lužianky).  

B) Cesta k parcele 491, 510/2, 34/2, 471/1 (Analýza situácie a návrhy riešení) 

Ide o cestu okolo kostola smerom hore k poliam („ku obrázku“), cesta pod 

kostolom v Kojaticiach. Tieto cesty sú v katastrofálnom stave. Návrh riešenia:  

a) majetkovoprávne vysporiadanie a zameranie parciel 

b) vypracovanie cenových ponúk na rekonštrukciu ciest. 

 C)  Betónové rúry v Kojatickej Doline. 

15. Diskusia. 

 

13.Žiadosti. 

Uznesenie č. 57/02/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kojaticiach 

A/   b e r i e   n a   v e d o m i e  

1. Žiadosť Základnej organizácie Únie žien Slovenska v Kojaticiach a bude sa ňou 

zaoberať po schválení rozpočtu. 

B/   s c h v a ľ u j e 

1. Predĺženie nájmu budovy súpisné číslo 58 a pozemkov pre PlastItaly, Sandro 

Crescini do 31.12.2022 a zároveň poveruje starostu obce podpísaním dodatku 

nájomnej zmluvy. 

C/   n a v r h u j e    

1. Na základe žiadosti Sandra Cresciniho, PlastItaly o odplatný prevod 

k nehnuteľnosti č.58 s pozemkom, spoločné stretnutie na tvári miesta na deň 

27.2.2020 o 18.00 hod.  

 

 

Anton Aštary 

                                                                                     starosta obce 



U Z N E S E N I E 
z XIII. zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva v Kojaticiach 

zo dňa 24.02.2020 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:  

2. Schválenie programu – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

4. Vzdanie sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva v Kojaticiach Mgr. Ľuboša 

Zlatohlavého a kooptácia nového poslanca.  

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kojatice na I. polrok 

2020 a II. polrok 2020. 

6. Záznam hlavného kontrolóra z kontroly čerpania rozpočtu za rok 2019 

v nadväznosti na rozpočtové provizórium. 

7. Cenové ponuky – výber dodávateľa. 

8. Informácie o postupe prác v budove materskej školy. 

9. Schválenie Zásad hospodárenia pre obec Kojatice. 

10. Schválenie pozmeňovacích návrhov k rozpočtu na rok 2020. 

11. Schválenie rozpočtu obce Kojatice na rok 2020. 

12. Prerokovanie a schválenie Štatútu obce Kojatice. 

13. Žiadosti. 

14. Rôzne – body doručené mailom poslancami. 

A) Schválenie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy (zmluvy o zriadení vecného 

bremena na uloženie podzemného elektrického vedenia na parcele 152/3 KN-C, 

v k.ú. Šarišské Lužianky).  

B) Cesta k parcele 491, 510/2, 34/2, 471/1 (Analýza situácie a návrhy riešení) 

Ide o cestu okolo kostola smerom hore k poliam („ku obrázku“), cesta pod 

kostolom v Kojaticiach. Tieto cesty sú v katastrofálnom stave. Návrh riešenia:  

a) majetkovoprávne vysporiadanie a zameranie parciel 

b) vypracovanie cenových ponúk na rekonštrukciu ciest. 

 C)  Betónové rúry v Kojatickej Doline. 

15. Diskusia. 

 

14.Rôzne – body doručené mailom poslancami. 

B)Cesta k parcele 491, 510/2, 34/2, 471/1 (Analýza situácie a návrhy riešení)Ide o cestu okolo 

kostola smerom hore k poliam („ku obrázku“), cesta pod kostolom v Kojaticiach. Tieto cesty 

sú v katastrofálnom stave. Návrh riešenia: a) majetkovoprávne vysporiadanie a zameranie 

parciel b) vypracovanie cenových ponúk na rekonštrukciu ciest. 

Uznesenie č. 58/02/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kojaticiach 

A/   s c h v a ľ u j e 

1. Návrh na vypracovanie cenových ponúk na rekonštrukciu obecných ciest na 

parcelách 491 („Ku obrázku“), 510/2, 34/2, 471/1. Cenové ponuky k ceste na 

parcele 491 („Ku obrázku!) vypracovať v troch variantoch: 1. Rekonštrukcia 

podložia cesty a asfaltového koberca, 2. Rekonštrukcia cesty s uložením 

odvodňovacieho potrubia pod cestu, 3. Rekonštrukcia cesty s uložením 

odvodňovacieho potrubia a kanalizačného potrubia pod cestu. 

B/   p o v e r u j e 

1. Starostu obce osloviť stavebné firmy k vypracovaniu ponúk na rekonštrukciu 

vyššie spomenutých obecných ciest v termíne do jedného mesiaca od podpisu 

uznesenia. 

Anton Aštary 

                                                                                     starosta obce 



U Z N E S E N I E 
z XIII. zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva v Kojaticiach 

zo dňa 24.02.2020 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:  

2. Schválenie programu – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

4. Vzdanie sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva v Kojaticiach Mgr. Ľuboša 

Zlatohlavého a kooptácia nového poslanca.  

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kojatice na I. polrok 

2020 a II. polrok 2020. 

6. Záznam hlavného kontrolóra z kontroly čerpania rozpočtu za rok 2019 

v nadväznosti na rozpočtové provizórium. 

7. Cenové ponuky – výber dodávateľa. 

8. Informácie o postupe prác v budove materskej školy. 

9. Schválenie Zásad hospodárenia pre obec Kojatice. 

10. Schválenie pozmeňovacích návrhov k rozpočtu na rok 2020. 

11. Schválenie rozpočtu obce Kojatice na rok 2020. 

12. Prerokovanie a schválenie Štatútu obce Kojatice. 

13. Žiadosti. 

14. Rôzne – body doručené mailom poslancami. 

A) Schválenie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy (zmluvy o zriadení vecného 

bremena na uloženie podzemného elektrického vedenia na parcele 152/3 KN-C, 

v k.ú. Šarišské Lužianky).  

B) Cesta k parcele 491, 510/2, 34/2, 471/1 (Analýza situácie a návrhy riešení) 

Ide o cestu okolo kostola smerom hore k poliam („ku obrázku“), cesta pod 

kostolom v Kojaticiach. Tieto cesty sú v katastrofálnom stave. Návrh riešenia:  

a) majetkovoprávne vysporiadanie a zameranie parciel 

b) vypracovanie cenových ponúk na rekonštrukciu ciest. 

 C)  Betónové rúry v Kojatickej Doline. 

15. Diskusia. 

 

14.Rôzne – body doručené mailom poslancami. 

 C)  Betónové rúry v Kojatickej Doline. 

Uznesenie č. 59/02/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kojaticiach 

A/   p o v e r u j e 

1. Starostu obce na oslovenie firiem na vypracovanie cenových ponúk na zatrubnenie 

priekopy v Kojatickej Doline + doplniť cenové ponuky na ďalšie lokality a to 

priekopa Kojatice pri parku a priekopa Šarišské Lužianky cesta k hospodárskemu 

dvoru PD.  

 

 

 

 

 

 

Anton Aštary 

                                                                                     starosta obce 

 

 



U Z N E S E N I E 
z XIII. zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva v Kojaticiach 

zo dňa 24.02.2020 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:  

2. Schválenie programu – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

4. Vzdanie sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva v Kojaticiach Mgr. Ľuboša 

Zlatohlavého a kooptácia nového poslanca.  

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kojatice na I. polrok 

2020 a II. polrok 2020. 

6. Záznam hlavného kontrolóra z kontroly čerpania rozpočtu za rok 2019 

v nadväznosti na rozpočtové provizórium. 

7. Cenové ponuky – výber dodávateľa. 

8. Informácie o postupe prác v budove materskej školy. 

9. Schválenie Zásad hospodárenia pre obec Kojatice. 

10. Schválenie pozmeňovacích návrhov k rozpočtu na rok 2020. 

11. Schválenie rozpočtu obce Kojatice na rok 2020. 

12. Prerokovanie a schválenie Štatútu obce Kojatice. 

13. Žiadosti. 

14. Rôzne – body doručené mailom poslancami. 

A) Schválenie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy (zmluvy o zriadení vecného 

bremena na uloženie podzemného elektrického vedenia na parcele 152/3 KN-C, 

v k.ú. Šarišské Lužianky).  

B) Cesta k parcele 491, 510/2, 34/2, 471/1 (Analýza situácie a návrhy riešení) 

Ide o cestu okolo kostola smerom hore k poliam („ku obrázku“), cesta pod 

kostolom v Kojaticiach. Tieto cesty sú v katastrofálnom stave. Návrh riešenia:  

a) majetkovoprávne vysporiadanie a zameranie parciel 

b) vypracovanie cenových ponúk na rekonštrukciu ciest. 

 C)  Betónové rúry v Kojatickej Doline. 

15. Diskusia. 

 

15.Diskusia. 

Uznesenie č. 60/02/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kojaticiach 

A/   s c h v a ľ u j e 

1. Zriaďovaciu listinu hasičskej jednotky dobrovoľného hasičského zboru obce 

Kojatice. 

2. Pre členov Hasičskej jednotky dobrovoľného hasičského zboru obce Kojatice, 

ktorí podpíšu Dohodu o členstve v HJ DHZ obce Kojatice, ročnú odmenu vo výške 

10 € a za každý výjazd odmenu vo výške 10 €. 

3. Pre člena HJ DHZ obce Kojatice, ktorý je menovaný za veliteľa Hasičskej 

jednotky dobrovoľného hasičského zboru obce Kojatice, štvrťročnú odmenu vo 

výške 10 €. 

 

 

 

 

         Anton Aštary 

                                                                                     starosta obce 

 


