
                                             Z Á P I S N I C A 

z IX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kojaticiach  

konané dňa 08.04.2016 

 

 

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.  

Poslanci Milan Cimerman a Mgr. Peter Fatľa sa ospravedlnili z neúčasti na zasadnutí OZ. 

Poslanec Ing. Jozef Kozák sa ospravedlnil, príde neskôr. 

Starosta obce skonštatoval, že prítomných poslancov je 4 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 Michala Robu a Jozefa Lukáča. 

Overovateľov zápisnice a zapisovateľku poslanci vzali na vedomie. 

Program zasadnutia, ktorý tvorí prílohu č.2 tejto zápisnice, prečítal starosta obce a prítomní 

poslanci program zasadnutia jednohlasne schválili. 

 

Prítomných: 4 

Hlasovanie:   za: 4 poslanci          proti: -             zdržal sa: - 

 

 

K bodu 3 – Kontrola prijatých uznesení. 

Starosta obce Anton Aštary skonštatoval, že všetky uznesenia prijaté na predchádzajúcom 

zastupiteľstve sú splnené.  

 

 

K bodu 4 – Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kojatice za rok 2015. 

Starosta obce požiadal hlavného kontrolóra Ing. Milana Marchevského, aby prečítal správu 

o kontrolnej činnosti za rok 2015. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

Kojatice za rok 2015 bola zverejnená na úradnej tabuli a na stránke obce www.kojatice.sk 

a tvorí prílohe č.3 tejto zápisnice. Prítomní poslanci vzali na vedomie správu o kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra obce Kojatice za rok 2015. 

 

Prítomných: 4 

Hlasovanie:   za: 4 poslanci          proti: -                 zdržal sa: - 

 

  

K bodu 5 – Stanovisko hlavného kontrolóra obce Kojatice k záverečnému účtu obce za 

rok 2015, Záverečný účet obce Kojatice a rozpočtové hospodárenie za rok 2015. 

Stanovisko hlavného kontrolóra Obce Kojatice k záverečnému účtu obce za rok 2015 (príloha 

č.4 tejto zápisnice) a Záverečný účet Obce Kojatice a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 

(príloha č.5 tejto zápisnice) prečítal hlavný kontrolór Ing. Milan Marchevský. Vysvetlil 

http://www.kojatice.sk/


poslancom celkové hospodárenie obce v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi a odporučil 

poslancom vyjadriť súhlas s celoročným hospodárením obce s výrokom „bez výhrad“. 

Záverečný účet Obce Kojatice a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 ako aj Stanovisko 

hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2015 boli zverejnené na úradnej 

tabuli a internetovej stránke obce Kojatice www.kojatice.sk od 24.03.2016. K predloženému 

stanovisku a záverečnému účtu za rok 2015 prítomní poslanci nemali pripomienky, preto  

starosta obce dal hlasovať – obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného 

kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2015 – súhlasí s celoročným hospodárením Obce 

Kojatice za rok 2015 „bez výhrad“ - z prebytku hospodárenia prídel do rezervného fondu vo 

výške 10%, čo predstavuje sumu 7 243,46 €.  Uznesenie v tomto znení poslanci jednohlasne 

schválili. 

 

Prítomných: 4 

Hlasovanie:   za: 4 poslanci          proti: -                  zdržal sa: - 

 

 

K bodu 6 – Smernica o postupe vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti Obce 

Kojatice – informácia.  

Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s vydaním Smernice o postupe vykonávania 

finančnej kontroly v pôsobnosti Obce Kojatice v súlade s ustanovením §5 zákona č.357/2015 

Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a §13, ods.4 

zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Vydanie tejto 

smernice poslanci vzali na vedomie. 

 

Prítomných: 4 

Hlasovanie:   za: 4 poslanci          proti: -                  zdržal sa: - 

 

 

K bodu 7 – Rozpočtové opatrenie 1/2016 – informácia. 

Informáciu o prijatom rozpočtovom opatrení starostu obce prečítala ekonómka obce Monika 

Marusinová. Rozpočtové opatrenie bolo prijaté starostom obce z dôvodu opravy položky a 

tvorí prílohu č.6 tejto zápisnice. Rozpočtové opatrenie č.1/2016 vzali poslanci na vedomie.  

 

Prítomných: 4 

Hlasovanie:   za: 4 poslanci          proti: -                  zdržal sa: - 

 

 

K bodu 8 – Žiadosti. 

Starosta obce v tomto bode prečítal žiadosti doručené na obecný úrad. 

1. Žiadosť Materskej školy v Kojaticiach o poskytnutie finančnej čiastky na plavecký pre deti 

MŠ na dopravu vo výške 150 €. Kópia žiadosti tvorí prílohu č.7 tejto zápisnice. Poslanci po 

vzájomnej diskusii jednohlasne schválili finančnú čiastku vo výške 150 € na dopravu detí MŠ 

na plavecký výcvik. 

 

Prítomných: 4 

Hlasovanie:   za: 4 poslanci          proti: -                   zdržal sa: - 

 

2. Opätovná žiadosť doručená dňa 30.03.2016 o odpoveď a stanovisko k žiadosti o realizáciu 

opravy cesty v časti Šarišské Lužianky do Hučka. Kópia žiadosti tvorí prílohu č.8 tejto 

zápisnice. Prvá žiadosť bola obci doručená 20.03.2015 a prerokovaná na zasadnutí obecného 

http://www.kojatice.sk/


zastupiteľstva dňa 20.03.2015, na ktorom sa poslanci dohodli na spoločnom stretnutí na tvári 

miesta. Bolo skonštatované, že sa nejedná len o bežnú opravu cesty, ale o celkovú 

rekonštrukciu cesty, je potrebné riešiť priekopy a iné súvisiace okolnosti a finančné 

prostriedky obce sú nedostatočné. 

Poslanci sa po vzájomnej diskusii dohodli, že vzhľadom na nedostatok finančných 

prostriedkov v rozpočte obce bude potrebné hľadať iné zdroje financovania na vyriešenie tejto 

žiadosti. 

 

3. Žiadosť o rekonštrukciu antukového ihriska v časti Šarišské Lužianky z dôvodu veľkej 

prašnosti antuky po celom okolí, znečisťuje autá, okná, fasády domov a má negatívny vplyv 

na zdravie detí nachádzajúcich sa na ihrisku a v jeho blízkosti. Podpísaní občania žiadajú 

vybudovanie asfaltového ihriska.  

K žiadosti sa vyjadrili viacerí poslanci a starosta obce. Asfaltové ihrisko by bolo veľmi 

finančne náročné, preto poslanci navrhli buď vyvezenie antuky alebo zatrávnenie ihriska. Na  

podnet Ing. Jozefa Poláka, ktorý je odborníkom v tejto oblasti a po vzájomnej diskusii sa 

dohodli na zatrávnení ihriska, aby sa vyriešil problém prašnosti a s vykrytím výdavkov na 

akciu z bežného rozpočtu obce. Realizátorom a odborným dozorom úpravy ihriska v časti 

Šarišské Lužianky bude Ing. Jozef Polák.  

 

Prítomných: 4 

Hlasovanie:   za: 4 poslanci          proti: -                   zdržal sa: - 

 

 

K bodu 9 – Rôzne. 

V tomto bode starosta obce informoval poslancov: 

Havarijné stavy: 

- strecha nad javiskom na budove kultúrneho domu je v havarijnom stave, preteká a 

pleseň – nutná oprava. 

- priekopa v Kojatickej Doline vymýva plynové potrubie, havarijný stav  – nutná oprava 

cca 35 ks rúry 60-ky. 

- v časti Šarišské Lužianky pri Fatľových sa zosúva pôda, potrebné dať väčšie rúry – 

havarijný stav. 

Prišiel poslanec Ing. Jozef Kozák o 19.35 hod. 

Ďalšie Informácie: 

- Kúria Šarišské Lužianky - tiež je potrebná oprava. 

- Akcia - Reprezentačný obecný ples v obci sa uskutočnil 06.02.2016, poďakoval 

všetkým, ktorí pomáhali pri tejto akcii, sponzorom a i. – výborná reprezentácia obce. 

- Dňa 05.03.2016 sa uskutočnili voľby do NR SR – výsledky volieb v našej obci boli 

zverejnené. 

- Uskutočnili sa výročné schôdze všetkých organizácii pôsobiacich v obci. 

- Kamerový systém – znova podaná žiadosť cez OÚ. 

- PHSR je rozpracovaný. 

- Priekopa Šváby – je vypracovaný cenový návrh len materiál cca 6000 €. 

- Separovanie zberu – VOK. 

- Stavba VSD - 6xRD IBV Šarišské Lužianky bola odovzdaná a skolaudovaná. Po 

uhradení všetkých faktúr môže obec pristúpiť k refundácii a delimitácii stavby. 

- Pracuje sa na vodojeme v rómskej osade – projekt. 

- Kanalizácia + ČOV - pokračovanie v príprave PD. 

- Multifunkčné ihrisko pri ZŠ Kojatice – bude riešiť s RKC. 



- Žiadosť Mariána Kendického na vybudovanie cesty – spoluvlastníčky pozemkov p. E. 

Lešková a p. J. Kočišová, ktoré sú zastupované advokátkou JUDr. Fabiánovou 

nesúhlasia s návrhom cesty cez ich pozemok, kde majú podiel a nemajú ani záujem 

o odpredaj pozemkov. List doručený obecnému úradu od advokátky starosta prečítal. 

Musia sa dohodnúť všetci vlastníci pozemkov. 

- DHZ - dotácia pre DHZ vo výške 2000 € bude po podpise zmluvy poskytnutá na účet 

obce. 

- Starosta upozornil predsedu DHZ na povinnosť informovať starostu obce o každom 

výjazde požiarneho vozidla. 

- Riešiť znalecký posudok na budovu č.58, ktorá je v prenájme Sandra Cresciniho. 

- Chceme zorganizovať Deň rodiny na futbalovom ihrisku, predpokladaný dátum 

28.05.2016 – pomoc pri organizácii tejto akcie, návrhy, sponzorstvo... 

 

K bodu 10 - Diskusia. 

Ing. Jozef Polák – riešila sa moja žiadosť na prenájom obecných pozemkov.  

Starosta obce – musí jednať s vedením PD Šarišan. 

   

K bodu 11 - Záver. 

Starosta obce Anton Aštary poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť na 

rokovaní.  

 

Zapisovateľka: 

Monika Marusinová 

 

 

 

 

Starosta obce:                                 Overovatelia:                              

 

Anton Aštary                            Michal Roba 

 

                                                                              Jozef  Lukáč                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 


