
                                             Z Á P I S N I C A

z XIV. riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kojaticiach 
konaného dňa 31.05.2013

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu č.1 tejto zápisnice

Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Anton Aštary.  

Privítal poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných. Zasadnutia sa zúčastnilo 
6 poslancov. Pán Jozef Halčák prišiel na zasadnutie OZ neskôr. 

Poslanec Jozef Hudaček sa ospravedlnil.

Za zapisovateľa bol určená: Monika Marusinová

Starosta obce určil za overovateľov zápisnice Ing. Konštantína Kozáka a Michala Robu.

Program zasadnutia, ktorý tvorí prílohu č.2 tejto zápisnice, bol na návrh zástupcu starostu 
Jána Mikulu doplnený a poslancami jednohlasne schválený v bode 13. Rôzne:
„Uskutočnenie akcie Z v Šarišských Lužiankach - priekopa okolo Mikulu, kanál okolo Vaška 
Bednářa a oporný svah okolo hlavnej cesty pod tenisovým ihriskom.“

K bodu 3 -  Kontrola plnenia uznesení
     Starosta obce informoval prítomných poslancov, že uznesenia z predošlého zasadnutia sa 
priebežne plnia. 

K bodu 4 – Záverečný účet obce Kojatice za rok 2012, Stanovisko hlavného kontrolóra 
                    k záverečnému účtu obce za rok 2012
      Hlavný kontrolór obce Ing. Milan Marchevský prečítal prítomným poslancom svoje 

stanovisko k záverečnému účtu.  Poslanci obecného zastupiteľstva vzali na vedomie 
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2012, jeho stanovisko 
tvorí prílohu č.3 tejto zápisnice. Ing. Milan Marchevský odporúča poslancom schváliť 
Záverečný účet obce Kojatice za rok 2012 s výrokom „bez výhrad“. K predloženému 
Záverečnému  účtu obce Kojatice za rok 2012 poslanci nemali žiadne pripomienky. Ten 
tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice. 

Prítomných: 5
Hlasovanie: za 5 poslancov proti: 0      zdržalo sa: 0

K bodu 5 – Rozpočtové opatrenie č.1/2013
     Starosta obce Anton Aštary predložil poslancom Rozpočtové opatrenie č.1/2013 
z 19.02.2013 na schválenie. Dňa 19.02.2013 poslanci OZ schválili výšku úveru z VÚB banky 
vo výške 60.000 € vzhľadom k tomu je potrebné schváliť rozpočtové opatrenie – navýšenie 
rozpočtových prostriedkov

Prítomných: 5
Hlasovanie : za 5 poslancov               proti: 0                   zdržalo sa: 0



K bodu 6 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Kojatice
     Starosta obce Anton Aštary oznámil poslancom, že Zásady ktoré mali predložené pred 
konaním zastupiteľstva neboli vypracované podľa teraz novelizovaných zákonov preto tento 
bod programu presúva na ďalšie OZ. Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom  
obce Kojatice bude 15 dní pred schvaľovaním v OZ zverejnený na internetovej stránke obce 
a úradnej tabuli aby sa mohli poslanci a občania vyjadriť.

K bodu 7 -  Organizačný poriadok Obecného úrad Kojatice
K bodu 8 – Pracovný poriadok
K bodu 9 – Smernica na obeh účtovných dokladov v podmienkach obce
K bodu 10 – Vnútorná smernica obce Kojatice o zásadách tvorby a použitia sociálneho 
                      Fondu
     Starosta  obce oboznámil a informoval poslancov OZ o vydaní týchto vnútorných smerníc, 
ktoré sú uvedené v bodoch programu 7,8,9 a 10. Vydanie nových smerníc a poriadkov bolo 
potrebné z dôvodu aktualizácie a podľa platných zákonov, zmien a noviel. Podľa Zákona 
369/1990 Zb. tieto smernice vydáva starosta obce a OZ informuje o vydaní týchto smerníc, 
poriadkov a zásad. Poslanci tieto smernice mali osobne doručené starostom obce 
k nahliadnutiu pred konaním OZ a ich vydanie vzali na vedomie.
                  
K bodu 11 – Informácia o plnení rozpočtu za 1.Q/2013
        Starosta obce Anton Aštary vyzval poslancov OZ k vyjadreniu na plnenie rozpočtu za 
1.Q/2013. Plnenie rozpočtu mali poslanci OZ predložené 7 dní pred konaním zastupiteľstva. 
Keďže žiaden z prítomných poslancov nemal otázky a pripomienky k predloženému plneniu 
rozpočtu  starosta ukončil tento bod programu. Poslanci OZ vzali na vedomie Plnenie 
rozpočtu za 1.Q/2013. 

K bodu 12 – Schválenie finančného príspevku na Centrá voľného času (CVČ)
      Starosta obce najprv informoval poslancov o zmene zákona 597/2003 Z.z. o financovaní 
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, ktorý sa mení zákonom 325/2012 Z.z. 
a od 1.1.2013 mení spôsob financovania pre záujmové činnosti detí a mládeže. Finančné 
prostriedky sú zahrnuté a mali by byť navýšené v podielových daniach pre deti s trvalým 
pobytom v obci od 5 do15 rokov a podľa výpočtu sa jedná o sumu cca 60 € - 66 € na jedného 
žiaka, na jeden rok. Predložil poslancom žiadosti zriaďovateľov CVČ, spolu so zoznamom 
detí, ktoré boli obci doručené. Jedná sa o Obec Svinia a Mesto Prešov kde najviac detí 
navštevuje CVČ. Zároveň oznámil, že aj v MŠ Kojatice je od októbra 2012 hudobno-
dramatický krúžok, ktorý vedie Bc. Bibiana Caletková a tiež doručila obci žiadosť 
o preplatenie za výkon tejto činnosti v rámci  krúžku, takiež v ZŠ sú aktivity, ktoré by obec 
z týchto prostriedkov mohla finančne podporiť. Poslanci OZ po vzájomnej diskusii navrhli 
finančné prostriedky pre CVČ vo výške 31 € na rok, na jedného žiaka (dieťa) pre CVČ, ktoré 
nepôsobia v obci. Tento návrh poslanci OZ jednohlasne schválili.

Prítomných: 6
Hlasovanie : za 6 poslancov               proti: 0                   zdržalo sa: 0

K bodu 13 -  Rôzne (Žiadosti)
1. Starosta obce informoval o ďalších krokoch, ktoré bolo potrebné vykonať pri realizácii 
rómskych domčekov na zlepšenie bývania v rómskej osade. V prvom kole realizácií 
domčekov bolo z rómskych rodín, ktoré si sporia na bývanie, vylosované 3 za prítomnosti 
zástupcov z neziskovej organizácie Človek v tísni, n.o. ETP Slovensko, zástupcu obce 
a všetkých rómskych rodín. Jedná sa o Ivana Giňu, Vojtecha Giňu a Františka Kaleju. 



Ďalšími krokmi, bez ktorých sa nemôže ďalej pokračovať v tejto akcii, je schválenie 
prenájmu obecných pozemkov za akú cenu a doby prenájmu alebo budú uvažovať o predaji 
pozemkov.

- Mikula- je za to, aby sa pozemky predali a splácali kúpu pozemku, aby mali svoj 
majetok a naučili sa ho zveľaďovať,

- Roba- nie je za predaj ale je za prenájom, aby sa nestalo, že svoje vlastníctvo predá 
napr. úžerníkom

- Ing. Tartaľ- navrhuje dlhodobý prenájom napr. na 30 rokov a určiť cenu za m2 
Starosta skonštatoval, že poslanci sa dohodli na prenájme a navrhol cenu 1 € za m2/rok

- Ing. Kozák- je za to, aby poslanci navrhli reálnu cenu pre nájomníkov, keďže všetci sú 
v hmotnej núdzi sú sociálne odkázaní a nájom aby mohli obci zaplatiť. Navrhuje 0,50 
€ alebo aj menej napr.0,30 € za m2/ rok.

Prítomní poslanci s predloženým návrhom súhlasili a dali hlasovať za prenájom obecných 
pozemkov na výstavbu rómskych domčekov v rómskej osade vo výške nájmu  0,30 € za 
m2/rok a dobu prenájmu 30 rokov. Tento návrh bol poslancami OZ jednohlasne schválený.

Prítomných: 6
Hlasovanie : za 6 poslancov               proti: 0                   zdržalo sa: 0

2. Starosta v bode rôzne ďalej informoval poslancov, že ako každý rok deti z MŠ mali pred 
plavecký výcvik a doprava detí bola fakturovaná vo výške 150 €. Na žiadosť riaditeľky MŠ 
bude táto čiastka uhradená, s čím poslanci súhlasili.
3. K doplnenému bodu programu v rôznom „Akcia Z v Šarišských Lužiankach“.

- Ján Mikula navrhuje uskutočnenie opráv a havarijných stavov priekopa okolo Mikulu, 
kanál okolo Bednářa a oporný svah okolo hlavnej cesty pod tenisovým ihriskom. Obec 
by zakúpila potrebný materiál a svojpomocne by sa vykonali tieto opravy.

- Tirdiľ- navrhuje stretnutie poslancov na tvári miesta a predloženie ceny za materiál
S týmto návrhom poslanci súhlasili a zástupca starostu J. Mikula spolu s Ing. Kozákom 
predložia súpis materiálu a cenu zastupiteľstvu.
4. Starosta obce poslancov ďalej informoval:

- v mesiaci 3/2013 pracovníci PPA vykonali na obecnom úrade kontrolu čerpania 
finančných prostriedkov s následnou obhliadkou kultúrneho domu – vyjadrením “bez 
nedostatkov“ – obec čaká na vrátenie DPH 

- do 30.06.2013 bude uhradené splátka rím.kat. cirkvi vo výške 15.000 €
- pobočka ZUŠ Veľký Šariš bude zriadená v Kojaticach, rodičia už svoje deti prihlasujú, 

boli aj z hygieny
- vystúpenie skupiny KISS forever band z Maďarska – obec bola spropagovaná, Deň 

matiek sa uskutočnil 12.05.2013 v KD
- v KD už je teplá voda, bola zakúpená opona, záclony, závesy, garniže 
- inf. o vykonaných prácach Ing. Kozákom, ktoré boli v havarijnom stave, jedná sa 

o most ku ihrisku ,v strede dediny, pri Halčakovi a v Kojatickej Doline
- žiadosť o dotáciu na Fotovolt. zariad. OcÚ + MŠ nebola schválená
- autobus – STK, servis a opravy
- v spolupráci s firmou ENVI-GEOS boli doplnené miesta na separáciu odpadu 

konkrétne plasty-PET fľaše a sklo v Kojatickej Doline, Šarišských Lužiankach 
a Kojaticiach

- informácia že od 31.05.2013 je na obecnom úrade začatá kontrola z NKÚ, Expozitúra 
Prešov, ktorá bude trvať do 28.06.2013

- DHZ- vykonáva sa prehliadka auta IVECO



- Jozef Polák podal ústnu žiadosť starostovi o odvodnenie cintorína v Kojaticiach - 
hrobky sú zaliate vodou, treba zaujať stanovisko a rozhodnúť ako tento stav vyriešiť, 
zároveň žiadala p. Mária Poláková, či je možné, aby obec dala vykopať a pripravila 
aspoň dve hrobové miesta, pričom jedno hrobové miesto stojí cca 400 € - 500 €. 
Ing. Kozák – zmenili sa klimatické podmienky pred 10 rokmi tam nebola voda
Ing. Tartaľ – súhlasí s tým, aby boli 1-2 hrobové miesta prichystané v súrnom
prípade, oddrenážovať cintorín s tým nemá skúsenosť, od domu smútku k druhej bráne 
je zničená cesta je zlý a nedôstojný prístup zaplavený bahnom
Ing. Kozák – návrh skúsiť cestu oddrenážovať z ľavej strany okolo cesty
Halčák – navrhuje zavolať odborníka, aby našiel zdroj – miesto a dať vykopať zbernú 
studňu
Poslanci po diskusii k tomuto problému schválili odvodnenie cintorína okolo ľavej 
strany cesty a vykopanie 2 hrobových miest s tým, že obec uhradí tieto náklady a pri 
použití budú tieto náklady refundované pozostalými.

Prítomných: 6
Hlasovanie : za 6 poslancov               proti: 0                   zdržalo sa: 0

- starosta  poslancov informoval aj o zámere vyplátať cestu Ku Obrázku v Kojaticiach, 
cesta je v zlom stave

A. Paľuch – pri kaplnke sv. Ondreja, sú otvorené šachty, ktoré vybudovalo JRD v minulosti 
-je potrebné ich zakryť, aby sa zabránilo prípadnému nešťastiu
Starosta – túto vec bude akútne riešiť v spolupráci s PD Šarišan 

Starosta obce Anton Aštary poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť na 
rokovaní a zasadnutie ukončil.

Starosta obce:                            Overovatelia:                            Zapisovateľ:

Anton Aštary                             Michal Roba                    Monika Marusinová 

                                                  Ing. Konštantín Kozák
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