
                                             Z Á P I S N I C A

zo IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kojaticiach 

konané dňa 10.04.2015

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

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol zástupca starostu obce Ján Mikula.  

Privítal poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných. 

Poslanec Milan Cimerman sa ospravedlnil z neúčasti na zasadnutí OZ. Starosta obce Anton 
Aštary a poslanec OZ Mgr. Peter Fatľa boli práceneschopní. 

Zástupca starostu obce skonštatoval,  že prítomných poslancov je 5 a zasadnutie obecného 
zastupiteľstva je uznášania schopné.

K bodu 2 – Schválenie programu – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Za zapisovateľku zástupca starostu obce určil Moniku Marusinovú.
Za overovateľov zápisnice určil zástupca starostu obce Michala Robu a Vladimíra Tirdiľa.
Overovateľov zápisnice a zapisovateľku poslanci vzali na vedomie.
Program  zasadnutia,  ktorý  tvorí  prílohu  č.2  tejto  zápisnice,  bol  zástupcom  starostu  obce 
prečítaný a prítomnými poslancami jednohlasne schválený.

Prítomných: 5
Hlasovanie: za: 5 poslanci        proti: -                 zdržal sa: -

K bodu 3 – Prerokovanie žiadosti Farskej ekonomickej rady, filiálka Šarišské Lužianky, 
na opravu obecnej budovy, v ktorej sa nachádza kostol sv. Petra a Pavla. 
Ján Mikula prečítal list RKC, farnosť Svinia, doplnenie a upresnenie žiadosti, kostol Šarišské 
Lužianky,  kópia listu tvorí  prílohu č.3 tejto  zápisnice.  Zástupca starostu obce  Ján Mikula 
oboznámil poslancov so závermi spoločného stretnutia poslancov OZ a členov Ekonomickej 
rady, filiálka Šarišské Lužianky, ktoré sa konalo dňa 22.03.2015 pri kaplnke sv. Petra a Pavla. 
Okná sú v zlom stave a je potrebné vymeniť všetky, nie len tie, ktoré sú uvedené v žiadosti. 
Spolu sa jedná o 13 okien. Na zasadnutí boli prítomní aj členovia ekonomickej rady Jozef 
Vyhonský a Vlastimil Kočiš. Nákup materiálu má realizovať obec alebo ekonomická rada?
Vlastimil Kočiš – nech obec nakúpi materiál na fasádu aj okná.
Ing.  Jozef  Kozák  –  čo  sa  týka  okien  treba  presne  technicky  vyšpecifikovať  čo  chceme 
a pokiaľ on vie, obec má nakupovať cez elektronické trhovisko.
Vladimír Tirdiľ – cenové ponuky musia byť minimálne od 3 firiem.
Poslanci po vzájomnej konzultácii spísali špecifikáciu okien, farbu, technické parametre  a 
spolu s montážou, aby mali záručnú dobu.
Ján Mikula – po konzultácii  s hlavným kontrolórom, keďže sa jedná o budovu, v ktorej je 
kostol a pre obec je pamiatkou, okná sú v zlom až havarijnom stave, odporúča urobiť nákup 
okien cez cenové ponuky.
Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne súhlasili s výmenou okien a opravou vonkajšej 
fasády na budove v Šarišských Lužiankach súpisné číslo 62, ktorá je majetkom obce Kojatice 
a nachádza sa v nej kaplnka sv. Petra a Pavla. Zároveň uložili zástupcovi starostu obce Jánovi 
Mikulovi zabezpečiť cenové ponuky na výmenu okien.



Prítomných: 5
Hlasovanie: za: 5 poslanci        proti: -                 zdržal sa: -

K bodu  4  –  Prerokovanie  žiadosti  Gematic  s.r.o.,  Bratislava,  o vydanie  stanoviska 
k umiestneniu videohier v prevádzke Bar U Popa, Kojatice 64.Odsúhlasenie členov 
zriadených komisií.

Zástupca starostu Ján Mikula prečítal žiadosť firmy Gematic s.r.o., Bratislava o vydanie 
stanoviska k umiestneniu videohier v prevádzke Bar U Popa, Kojatice 64, jedná sa o jedno 
technické zariadenie obsluhované priamo hráčmi podľa ust.§3, ods.2, písm.e)  a vymedzené 
ust.§8, ods.2 zákona o hazardných hrách. Obec Kojatice nemá schválené VZN podľa zákona 
171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ján Mikula 
požiadal poslancov, aby sa vyjadrili k tejto žiadosti a zaujali stanovisko.
Michal Roba – je za to, aby sa schválilo na neobmedzenú dobu, aj v pohostinstve je výherný 
hrací prístroj.
Ing. Jozef Kozák – navrhuje poslancom schváliť na dobu určitú do 31.12.2015.
Po vzájomnej diskusii prítomných poslancov dal zástupca starostu obce hlasovať za návrh 
Ing. Jozefa Kozáka. Tento návrh bol jednohlasne schválený.

Prítomných: 5
Hlasovanie: za: 5 poslanci        proti: -                 zdržal sa: -

K bodu 5 -  Diskusia

V tomto bode neboli žiadne pripomienky ani diskusné príspevky.

K bodu 6 - Záver
Zástupca starostu obce Ján Mikula poďakoval prítomným poslancom a občanom za 

účasť na rokovaní a zasadnutie ukončil.

Zapisovateľka:
Monika Marusinová

Starosta obce:                            Overovatelia:                            

Anton Aštary                       Michal Roba

                                                                           Vladimír Tirdiľ                                                         
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