
                                             Z Á P I S N I C A

z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kojaticiach 

konané dňa 20.03.2015

K bodu 1 – Otvorenie – kontrola uznášania schopnosti.
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu č.1 tejto zápisnice.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Anton Aštary.  

Privítal poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných. 

Poslanec Michal Roba sa ospravedlnili z neúčasti na zasadnutí OZ.

Starosta  obce  skonštatoval,  že  prítomných  poslancov  je  6  a  zasadnutie  obecného 
zastupiteľstva je uznášania schopné.

K bodu 2 – Schválenie programu – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Za zapisovateľku starosta obce určil Moniku Marusinovú.
Za overovateľov zápisnice určil starosta obce Milana Cimermana a Ing. Jozefa Kozáka.
Overovateľov zápisnice a zapisovateľku poslanci vzali na vedomie.
Program zasadnutia,  ktorý  tvorí  prílohu č.2  tejto  zápisnice,  bol  starostom obce  prečítaný 
a prítomnými poslancami jednohlasne schválený.

Prítomných: 6
Hlasovanie: za: 6 poslanci        proti: -                 zdržal sa: -

K bodu 3 – Kontrola plnenia uznesení.
Starosta obce informoval prítomných poslancov, že všetky uznesenia z predošlého zasadnutia 
boli splnené.

K bodu 4 – Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Kojatice na I. 
polrok 2015,  Správa o kontrolnej  činnosti  hlavného kontrolóra obce  Kojatice  za rok 
2014.
Návrh plánu kontrolnej činnosti  na 1.polrok 2015 prečítal  hlavný kontrolór Obce Kojatice 
Ing.  Milan  Marchevský.  Návrh  bol  zverejnený  na  internetovej  stránke  obce  Kojatice 
www.kojatice.sk od 20.01.2015 a tvorí  prílohu č.3 tejto zápisnica.  K predloženému návrhu 
poslanci  nemali  pripomienky,  preto  starosta  obce  dal  hlasovať.  Návrh  plánu  kontrolnej 
činnosti hlavného kontrolóra Obce Kojatice na I.  polrok 2015 bol prítomnými poslancami 
obecného zastupiteľstva jednohlasne schválený.

Prítomných: 6
Hlasovanie: za: 6 poslanci        proti: -                 zdržal sa: -

Správu o kontrolnej  činnosti  hlavného kontrolóra obce Kojatice za rok 2014 prečítal  Ing. 
Milan Marchevský. Správa o činnosti bola zverejnená na internetovej stránke obce Kojatice 
www.kojatice.sk od  06.03.2015  a tvorí  prílohu  č.4  tejto  zápisnice.  Poslanci  nemali 
pripomienky  a  vzali  na  vedomie  Správu  o kontrolnej  činnosti  hlavného  kontrolóra  obce 
Kojatice za rok 2014.

http://www.kojatice.sk/
http://www.kojatice.sk/


K bodu 5 – Odsúhlasenie členov zriadených komisií.
Najprv starosta obce požiadal predsedov zriadených komisií, aby odobrili, prípadne doplnili 
členov jednotlivých komisií.  Poslanci  sa  dohodli,  že  o členoch jednotlivých komisií  budú 
hlasovať osobitne.

1. Kultúra komisia jednohlasne schválená v tomto zložení:
Predseda: Mgr. Peter Fatľa
Členovia: Mgr. Michaela Čechová

Mgr. Renáta Halčáková
Mgr. Mária Tartaľová

Prítomných: 6
Hlasovanie: za: 6 poslanci        proti: -                 zdržal sa: -

2. Komisia verejného poriadku a sťažností jednohlasne schválená v tomto zložení:
Predseda: Ján Mikula
Členovia: Václav Bednář

Anna Dolinská
Marta Križanová

Prítomných: 6
Hlasovanie: za: 6 poslanci        proti: -                 zdržal sa: -

3. Športová komisia jednohlasne schválená v tomto zložení:
Predseda: Jozef Lukáč
Členovia: Jarmila Haľková

Ján Mikula
Michal Roba

Prítomných: 6
Hlasovanie: za: 6 poslanci        proti: -                 zdržal sa: -

Stavebno – finančná komisia
Predseda stavebno-finančnej komisie Vladimír Tirdiľ oslovil poslanca Ing. Jozefa Kozáka, ten 
súhlasil s členstvom v tejto komisii. Starosta obce Anton Aštary navrhol prítomným, aby sa 
členom tejto komisie stal Ing. Peter Lesník on ho oslovil a má záujem. Ing. Peter Lesník má 
profesionálne skúsenosti, býva v obci má tu rodinný dom a čo najskôr sa prihlási na trvalý 
pobyt.
Vladimír Tirdiľ sa vyjadril, že nevie kto je to a ani ho nepozná ale ak je taký profesionál nemá 
nič proti tomu, aby sa stal členom komisie. Poslanci sa zhodli, že súhlasia s členstvom Ing. 
Petra Lesníka ak sa prihlási v obci na trvalý pobyt. Starosta obce dal hlasovať.

4. Stavebno–finančná komisia schválená v tomto zložení:
Predseda: Vladimír Tirdiľ
Členovia: Ing. Jozef Kozák

Ing. Peter Lesník

Prítomných: 6
Hlasovanie: za: 5 poslanci        proti: -            zdržal sa: 1 poslanec

Vladimír Tirdiľ



K bodu 6 – Odvolanie člen v rade školy a delegovanie nového zástupcu do Rady školy 
v ZŠ Kojatice.
Starosta  obce informoval  poslancov,  že v Rade školy pri  Základnej  škole v Kojaticiach je 
delegovaný bývalý poslanec Jozef Halčák, a keďže menovaný už v obci Kojatice nemá trvalý 
pobyt  navrhuje  odvolať  ho  z funkcie  člena  v rade  školy.  S týmto  návrhom  poslanci 
jednohlasne súhlasili. 

Prítomných: 6
Hlasovanie: za: 6 poslanci        proti: -          zdržal sa: -

Starosta obce, v súlade s právnym predpisom, ktorý upravuje vznik a zánik členstva v rade 
školy  (zriaďovateľ  deleguje  člena  do  rady  školy,  ktorý  môže  a  nemusí  byť  poslancom 
obecného zastupiteľstva, odvolanie a delegovanie členstva sa realizuje len písomnou formou), 
navrhol za člena do Rady školy v  Základnej škole Kojatice zástupcu starostu Jána Mikulu. 
Ten však ponuku neprijal a navrhol Mgr. Petra Fatľu, ktorý tiež neprijal členstvo. 
Starosta obce preto navrhol Renátu Brlicovú Mikulovú. Po oslovení členstvo v Rade školy 
prijala,  preto  starosta  dal  hlasovať.  Renáta  Brlicová  Mikulová bola  schválená  ako členka 
Rady školy v Základnej škole v Kojaticiach.

Prítomných: 6
Hlasovanie: za: 5 poslanci        proti: -                 zdržal sa: 1 poslanec

Mgr. Peter Fatľa

K bodu 7 – Žiadosti.
Starosta obce v tomto bode prečítal žiadosti doručené na obecný úrad.
1. Žiadosť Materskej školy v Kojaticiach o finančný príspevok na plavecký pre deti MŠ na 
dopravu  vo  výške  150  €.  Kópia  žiadosti  tvorí  prílohu  č.5  tejto  zápisnice.  Poslanci  po 
vzájomnej diskusii jednohlasne schválili finančný príspevok na dopravu - plavecký deti MŠ 
v roku 2015 vo výške 150 €.

Prítomných: 6
Hlasovanie: za: 6 poslanci        proti: -                 zdržal sa: -

2.  Žiadosť  o vybudovanie  obecnej  komunikácie  v časti  obce  Šarišské  Lužianky  –  Poza 
záhrady na Kertu z dôvodu výstavby rodinných domov. Kópia žiadosti tvorí prílohu č.6 tejto 
zápisnice. Starosta obce vysvetlil poslancom, že túto cestu je potrebné riešiť komplexne, cesta 
v územnom pláne je  navrhnutá okolo  trafostanice  poza záhrady až  na  Kertu,  je  tam veľa 
vlastníkov a žiadatelia musia pustiť zo svojich pozemkov na cestu. Obec nemá teraz finančné 
prostriedky  na  výstavbu  komplet  cesty.  Obec  chce  cez  MAS žiadať  finančné  stimuly  na 
výstavbu miestnych komunikácií. Ing. Jozef Kozák navrhol spoločné stretnutie so žiadateľmi 
a zástupcami  obce  na  tvári  miesta,  od stola  sa  to  rozhodnúť nedá.  Obecné zastupiteľstvo 
poveruje starostu obce na zrealizovaní spoločného stretnutia na tvári miesta.

Prítomných: 6
Hlasovanie: za: 6 poslanci        proti: - zdržal sa: -

3.  Žiadosť  o realizáciu  opravy  cesty,  vykonanie  rigolu  a technické  riešenie  odvodu  vody 
v časti obce Šarišské Lužianky – Do Hučka a zmenu kategorizácie na LV. Kópia žiadosti tvorí 
prílohu č.7 tejto zápisnice. Vzťahy so Správou katastra v Prešove na zmenu kategorizácie si 



dá starosta obce do svojho plánu. Čo sa týka žiadosti  poslanci sa jednoznačne dohodli na 
spoločnom  stretnutí  na  tvári  miesta.  Obecné  zastupiteľstvo  poveruje  starostu  obce  na 
zrealizovaní spoločného stretnutia na tvári miesta.

Prítomných: 6
Hlasovanie: za: 6 poslanci        proti: - zdržal sa: -

4.Žiadosť Farskej ekonomickej rady, filiálka Šarišské Lužianky o pridelenie dotácie na opravu 
budovy, v ktorej sa nachádza Kostol  sv.  Petra  a Pavla.  Jedná sa o výmenu okien a úpravu 
fasády.  Zároveň oznamujú  obecnému zastupiteľstvu,  že  plánujú  vykonať  úpravu interiéru, 
vymaľovanie,  spojazdnenie  WC,  oprava  rozvodov  vody  z vlastných  zdrojov  a vlastnými 
silami. Kópia žiadosti tvorí prílohu č.8 tejto zápisnice. Starosta obce udelil slovo p. Jozefovi 
Vyhonskému,  ktorý  ako  člen  ekonomickej  rady  RKC  filiálka  Šarišské  Lužianky  bol  na 
zasadnutí OZ prítomný. Jozef Vyhonský vysvetlil poslancom, že sa jedná len o časť budovy 
kde je kaplnka a  dotáciu chcú použiť na nákup materiálu, práce urobia svojpomocne . 
Vladimír Tirdiľ – je treba rozkalkulovať podľa m2 materiál a cenu okien a predložiť o akú 
čiastku sa bude jednať.
Ján Mikula – navrhol, aby sa urobila celá budova nie len časť, kde je kaplnka.
Ing.  Jozef Kozák navrhuje stretnutie  na tvári  miesta,  kde sa dohodnú na spôsobe a výške 
finančných prostriedkov.
Obecné zastupiteľstvo poveruje Jána Mikulu na zrealizovaní spoločného stretnutia na tvári 
miesta.  Poslanci  OZ  a zástupca  ekonomickej  rady  RKC  Jozef  Vyhonský  sa  dohodli  na 
spoločnom stretnutí dňa 22.03.2015 o 16,00 hod. pri Kaplnke sv. Petra a Pavla s tým, aby 
ekonomická rada mala pripravenú kalkuláciu nákladov.

Prítomných: 6
Hlasovanie: za: 6 poslanci        proti: - zdržal sa: -

5.Žiadosť  nájomcu  Sandro  Crescini,  Plastitaly  o odplatný  prevod  vlastníckeho  práva  k 
nehnuteľnosti  budovy  č.58  spolu  s pozemkom  pod  stavbou  a pozemkom-dvora.  Kópia 
žiadosti tvorí prílohu č. 9 tejto zápisnice.
Milan Cimerman – o zámere obce predať budovu budú informovaní občania obce?
Starosta   obce – áno,  zámer predaja  osobitným zreteľom bude zverejnený na internetovej 
stránke obce a úradnej tabuli a občania sa k tomu môžu vyjadriť 
Ján Mikula – cena je dôležitá
Starosta obce – pri predaji majetku obce osobitným zreteľom je strop 40.000 €
Ing. Jozef Kozák navrhuje tajné hlasovanie.
Ing. Milan Marchevský – tajné hlasovanie pri predaji a kúpe majetku obce nie je prípustné.
Starosta obce dal hlasovať či poslanci OZ súhlasia s predajom budovy č. 58, aby obec mohla 
pristúpiť k ďalším krokom realizácie zámeru.

Prítomných: 6
Hlasovanie: za: 5 poslanci        proti: 1 poslanec zdržal sa: -

Ing. Jozef Kozák Vladimír Tirdiľ
Mgr. Peter Fatľa
Ján Mikula
Jozef Lukáč
Milan Cimerman

K bodu 8 – Rôzne, Rozpočtové opatrenia.



1. Starosta  obce  predložil  návrh  na  zmenu  Cenníka  za  služby  poskytované  Obcou 
Kojatice, Obecným úradom Kojatice. Návrh na zmenu cenníka tvorí prílohu č.10 tejto 
zápisnice. Poslanci návrh na zmenu cenníka jednohlasne schválili.

Prítomných: 6
Hlasovanie: za: 6 poslanci        proti: - zdržal sa: -

2. Starosta obce informoval poslancov že z dôvodu havarijného stavu, slabé vykurovanie 
v budove MŠ, bol kúpený kotol do kotolne. Finančné prostriedky spolu s realizáciou 
a spustením kotla  cca 3870 € boli zúčtované z kapitálových výdavkov.  OZ vzalo na 
vedomie  čerpanie  finančných  prostriedkov  vo  výške  cca  3870  €  z kapitálových 
výdavkov, ktoré boli schválené v rozpočte na rok 2015. Rozpočtové opatrenie č.1 bolo 
poslancami jednohlasne schválené.

Prítomných: 6
Hlasovanie: za: 6 poslanci        proti: - zdržal sa: -

Starosta obce v bode rôznom ďalej informoval poslancov:
- Od  januára  2015  začal  svoju  činnosť  denný  stacionár,  čoraz  viac  seniorov  ho 

navštevuje.
- 14.02.2015 sa uskutočnil Tretí ples Obce Kojatice a Meet Catering Marek Madzik – 

dopadol výborne.
- V januári  2015  sa  uskutočnilo  výberové  konanie  na  pozíciu  asistent  terénneho 

sociálneho pracovníka, Mgr. Mária Halčáková dala k 31.01.2015 výpoveď. Na funkciu 
ATSP bola prijatá Mgr. Mária Marciňáková.

- Nadácia Člověk v tísní,  n.o. – personálne zmeny. 
- Vo  februári  2015  sa  uskutočnil  karneval   starosta  poďakoval  kultúrnej  komisii 

a Renáte Brlicovej Mikulovej za aktívnu účasť a prípravu.
 
K bodu 9 -  Diskusia
Ing.  Jozef  Kozák  –  ako  zástupca  urbárskej  spoločnosti  oznamuje,  že  Rómovia  chodia 
vyrezávať stromy, upozorňuje ich, že budú dávať fotopasce.
Vladimír  Tirdiľ  –  ako  budeme  postupovať  ďalej  ohľadom  RKC,  filiálka  Kojatice  a s 
výstavbou ihriska pri ZŠ.
Starosta  obce  –  dnes  si  mi  doručil  finančnú analýzu – Vyhodnotenie  použitia  finančných 
prostriedkov z nájmu ZŠ v r. 2000-2015. Vyhodnotenie tvorí prílohu č. 11 tejto zápisnice. 
Starosta obce požiada RKC, filiálku Kojatice o vydokladovanie nákladov na rekonštrukciu ZŠ 
- kópie faktúr za roky 2003 – 2006. 

K bodu 10 - Záver
Starosta obce Anton Aštary poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť na 

rokovaní a zasadnutie ukončil.

Zapisovateľka:
Monika Marusinová

Starosta obce:                            Overovatelia:                            

Anton Aštary                       Milan Cimerman

                                                                           Ing. Jozef Kozák                                                      
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