ZÁPISNICA
zo XVI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kojaticiach konaného
dňa 17.10.2013
K bodu 1 - Otvorenie
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.
Zasadnutia sa zúčastnili 4 poslanci.
Poslanci Jozef Hudáček, Michal Roba a Vladimír Tirdiľ sa ospravedlnili.
Starosta obce skonštatoval, že zasadnutie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné.

K bodu 2 – Schválenie programu – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Program zasadnutia, ktorý tvorí prílohu č.2 tejto zápisnice, bol prítomnými poslancami
jednohlasne schválený.
Za zapisovateľku určil starosta obce Moniku Marusinovú.
Za overovateľov zápisnice určil starosta obce Ing. Antona Tartaľa a Jozefa Halčáka.
Overovateľov zápisnice a zapisovateľku poslanci vzali na vedomie.
Prítomných: 4
Hlasovanie: za 4 poslancov

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 3 - Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce informoval prítomných poslancov, že uznesenia z predošlého zasadnutia sa
priebežne plnia. Presun finančných prostriedkov kompenzácie FNM SR z Prima banky bol
realizovaný v mesiaci október.
K bodu 4 – Informácia o vykonaní auditu účtovnej závierky obce Kojatice za rok 2012
Starosta obce informoval prítomných poslancov, že v mesiaci september/2013 bol
vykonaný na Obecnom úrade Kojatice audit účtovnej závierky za rok 2012, čo je ďalšie
splnené opatrenie obce po vykonanej kontrole z NKÚ.
Starosta obce prečítal Správu nezávislého audítora pre obecné zastupiteľstvo obce Kojatice.
Táto správa tvorí prílohu č.3 tejto zápisnice. Poslanci obecného zastupiteľstva
prerokovali a berú na vedomie správu nezávislého audítora pre obecné zastupiteľstvo
obce Kojatice k 31.12.2012.
Prítomných: 4
Hlasovanie: za 4 poslancov

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 5 – Schválenie vstupu obce do MAS SKALA, o. z.
Starosta obce Anton Aštary oboznámil poslancov o zámere obce Kojatice spolu so
susednými obcami vytvoriť miestnu akčnú skupinu (MAS) pod názvom MAS SKALA, o.z.,
za účelom čerpania prostriedkov z Programu rozvoja vidieka v oblasti regionálneho rozvoja
v novom programovom období 2014-2020 prostredníctvom prístupu LEADER, kde by malo
byť 12 obcí. Poslancom bola 3 dni pred konaním zastupiteľstva predložená dôvodová správa
spolu s informáciou o regionálnom rozvoji prostredníctvom vytvorenia miestnej akčnej
skupiny metódou LEADER. Starosta obce zároveň oznámil poslancom potrebu schváliť
delegovanie zodpovednej osoby pre zastupovanie obce v činnosti MAS. Členský príspevok
budú obce schvaľovať a bude vo výške cca 0,10 € za jedného obyvateľa. Všetky podklady
tvoria prílohu č.4 tejto zápisnice.
Ing. Konštantín Kozák – pokiaľ programový manažér nevybaví finančné prostriedky a projekt
nebude úspešný, kto bude hradiť výdavky,
Ján Mikula – ak prejde projekt akou finančnou čiastkou prispieva obec,
Ing. Anton Tartaľ – obec je už členom viacerých združení, ktoré z nich je funkčné, živé,
Starosta obce – spolufinancovanie obce na projektoch je tak ako doteraz 5% z projektu, obec
Kojatice je v združeniach SEPAD, EKO SVINKA, RVC Prešov, RZ-ZMOS Šariš a sú stále
aktívne.
OZ jednohlasne schválilo vstup do občianskeho združenia MAS SKALA a delegovaná
zodpovedná osoba pre zastupovanie obce v činnosti MAS je starosta obce
Prítomných: 4
Hlasovanie : za 4 poslancov

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 6 – Rozpočtové opatrenie č.4/2013
Starosta obce Anton Aštary oboznámil poslancov ešte pred konaním zastupiteľstva
o možnosti zakúpiť pre obec používané interiérové vybavenie do kuchynky v nereze s
cenovou ponukou vo výške 3 700,- € za pracovný stôl s drezom, pracovný stôl s policou,
panvicu, plynovú stoličku, plynový sporák a konvektomat. Poslanci OZ súhlasili a
schválili použitie rozpočtových prostriedkov na nákup interiérového vybavenia a zároveň
schválili Rozpočtové opatrenie č.4/2013 zo 14.10.2013 na zvýšenie a zníženie rozpočtových
prostriedkov. Rozpočtové opatrenie bolo poslancom predložené 3 dni pred konaním
zasadnutia OZ a tvorí prílohu č.5 tejto zápisnice.
Prítomných: 4
Hlasovanie : za 4 poslancov

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 7 – Schválenie inventarizačnej komisie
Na návrh starostu obce Antona Aštaryho poslanci obecného zastupiteľstva schválili
inventarizačnú komisiu v tomto zložení: Ján Mikula, Ing. Konštantín Kozák, Natália
Theiszová, Bc. Bibiana Caletková, Anna Kundrátová, Michal Roba, Monika Marusinová.
Prítomných: 4
Hlasovanie : za 4 poslancov

proti: 0

K bodu 8 - Rôzne
V bode rôzne starosta obce informoval poslancov o nasledovnom:

zdržalo sa: 0

1. Dňa 9.11.2013 sa uskutočnia voľby do orgánov samosprávnych krajov, volebná
miestnosť bude v sále KD, oznámenia voličom o čase a mieste konania volieb boli
občanom doručené, kandidátky na predsedu VÚC a poslancov VÚC budú zverejnené
na úradnej tabuli, nebudú sa doručovať osobne. Zoznam kandidátov na poslancov
a predsedu VÚC sme obdržali bez poradových čísel.
2. V Kojaticiach prebieha výmena stĺpov elektrického vedenia a NN sietí. Starosta
ďakuje všetkým občanom, ktorí boli a sú ústretoví, zhovievaví a trpezliví, zároveň
oboznámil poslancov, že boli zaobstarané nové výložníky na nové stĺpy elektrického
osvetlenia (20 ks).
3. Na účet obce prišla vrátka DPH z PPA vo výške 28 759,53 € z projektu Rekonštrukcia
kultúrneho domu v Kojaticiach.
Ing. Kozák – je potrebné dokončiť multifunkčné ihrisko, aby slúžilo svojmu účelu a
nechátralo.
4. Starosta obce prečítal poslancom doručenú žiadosť od Sandra Crescini – PlastItaly,
v ktorej oboznamuje poslancov o závažnom technickom stave budovy, neriešenie
týchto problémov zo strany obce a poslancov OZ ako vlastníka budovy a žiada
o opravu havarijného stavu strechy, aby sa predišlo ohrozeniu zdravia a bezpečnosti
jeho zamestnancov.
Ing. Anton Tartaľ – za 18 rokov je normálne, že niečo schátra. Ak je to havarijná
situácia je povinnosťou vlastníka urobiť základnú opravu a údržbu, ale nie generálnu
opravu alebo rekonštrukciu. Stále je presvedčený, tak ako minule povedal, nesúhlasí
s predajom budovy.
Ján Mikula – havarijný stav treba opraviť ale je potrebné určiť, ktoré z týchto opráv sú
prioritné.
Ing. Konštantín Kozák – treba zistiť či tá budova naozaj sadá. Navrhuje odpustiť
nájomné, aby si to Sandro Crescini opravil sám.
Sandro Crescini– radiátory si vymenil na vlastné náklady a súhlasí s návrhom, že si to
opraví sám, ak mu bude odpustené nájomné.
5. Dňa 22.10.2013 sa v rómskej osade bude konať Deň otvorených dverí – prezentácia
výstavby domčekov v rómske osade, ktorú pripravuje Michal Sládek z nadácie Člověk
v tísni, na ktorú starosta obce pozýva aj poslancov a občanov obce.
6. V rámci októbra Mesiaca úcty k starším obecný úrad pripravuje ako poďakovanie
darčeky pre našich seniorov, ktoré budú osobne doručené starostom alebo pracovníkmi
obce do konca októbra/2013.
7. Žiadosť p. Hanudeľovej na výmenu pozemkov a vysporiadanie cesty pre stavebné
pozemky.
Starosta – obec bude nápomocná pri vysporiadaní vlastníckych vzťahov, ale musia sa
dohodnúť vlastníci pozemkov, aby mohla obec pristúpiť k riešeniu vysporiadania cesty
zo SPF na obec.
8. Futbalový klub je potrebné pristúpiť k výmene bojlera, oprava čerpadla v studni,
výmena vodovodných batérií, čo bude stáť finančné prostriedky cca 300,- €.
9. ZUŠ Veľký Šariš, pobočka Kojatice - kontrolu ohlásil inšpektorát práce.
10. V Šarišských Lužiankach na cintoríne spadol domček na studni, nedá sa čerpať voda,
treba zakúpiť betónovú studňovú skruž, zabezpečiť musíme pred prípadným úrazom...
Poslanci OZ vzali na vedomie body prejednávané v rôznom.
Poslanci OZ schvaľujú odpustenie splátok nájomného pre firmu Sandro Crescini – PlastItaly
vo výške zdokladovaných nákladov na opravu- zateplenie strechy v hale v budove
prevádzkárne cca 250 m2 s predložením troch cenových ponúk.
Poslanci OZ schvaľujú nákup betónovej studňovej skruže na cintorín v Šarišských
Lužiankach.

Prítomných: 4
Hlasovanie : za 4 poslancov

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 9 – Diskusia
- Ing. Konštantín Kozák – na predchádzajúcich zastupiteľstvách bolo dohodnuté, že
obec dá vykopať hrobové miesta , kedy sa to bude realizovať.
- Starosta obce – oslovená bola firma ERA, čaká na cenovú ponuku.
Ing. Konštantín Kozák – treba urobiť čím skôr blíži sa zima a hneď založiť pomník,
aby nedošlo k zosuvu pôdy.
- Jozef Polák – kedy bude obec realizovať odvodnenie cintorína, ešte v lete o tom
poslanci rokovali.
- Ján Mikula - nerokovalo sa o odvodnení celého cintorína, ale o vykopaní drenážnej
rúry okolo chodníka
K bodu 10 - Záver
Starosta obce Anton Aštary poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť na
rokovaní a zasadnutie ukončil.

Zapisovateľ:
Monika Marusinová

Starosta obce:

Overovatelia:

Anton Aštary

Jozef Halčák

Ing. Anton Tartaľ

