
                                             Z Á P I S N I C A 

z VIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kojaticiach  

konané dňa 16.12.2015 

 

 

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 Vladimír Tirdiľ sa ospravedlnil z neúčasti na zasadnutí OZ. Poslanec Michal Roba 

sa ospravedlnil, príde neskôr. 

Starosta 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 starosta obce určil Moniku Marusinovú. 

Za overovateľov zápisnice určil starosta obce Jána Mikulu a Mgr. Petra Fatľu. 

Overovateľov zápisnice a zapisovateľku poslanci vzali na vedomie. 

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

kontrolór obce Ing. Milan Marchevský navrhol doplniť do programu bod 9. Návrh plánu 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2016 a 2. polrok 2016, s týmto návrhom 

prítomní poslanci súhlasili a doplnený program zasadnutia jednohlasne schválili. 

 

Prítomných: 5 

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

 

K bodu 3 – Kontrola prijatých uznesení. 

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

zastupiteľstve sú splnené. Žiadosť Jarmila Haľková – starosta sa bol osobne pozrieť a p. 

Anderková odpad skladuje na obecnom pozemku, bude písomne upovedomená, aby odpratala 

odpad. Žiadosť Kendický – obci boli doručené listy od právnika, ktorý zastupuje dvoch 

vlastníkov pozemkov, ktorí nesúhlasia s navrhovanou cestou cez ich pozemky. V tejto veci 

budú prebiehať jednania. Žiadosť Čuchta – na pozemkoch, kde je navrhovaná cesta je 

v súčasnosti súdny spor a konanie bolo odročené na marec 2016. K tejto žiadosti sa môže 

obec vrátiť až po ukončení súdneho sporu.  

 

K bodu 4 – Prerokovanie platu starostu obce. 

Zástupca starostu obce Ján Mikula prečítal dôvodovú správu a návrh na určenie platu starostu 

obce v súlade s § 4 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a v súlade s §11 ods.4 písm. i) 

zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvýšený plat o 15% 

a to celkovo v sume 1954 € mesačne s účinnosťou od 01.12.2015. Určenie platu starostu 

a dôvodová správa tvorí prílohu č.3 tejto zápisnice. Po krátkej diskusii poslanci schválili plat 

starostovi obce s účinnosťou od 01.12.2015 v navrhovanej výške t. j. 1954 €. 

 

Prítomných: 5 



Hlasovanie:   za: 4 poslanci          proti: 1 poslanec               zdržal sa: - 

       Mgr. Peter Fatľa 

 

K bodu 5 – Prerokovanie platu hlavného kontrolóra obce. 

Zástupca starostu obce Ján Mikula prečítal dôvodovú správu a návrh na určenie platu 

hlavného kontrolóra obce v súlade s §18c zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, zvýšený plat o odmenu 10% z mesačného platu hlavného kontrolóra 

a to v sume 73 € mesačne s účinnosťou od 01.12.2015. Určenie platu hlavného kontrolóra 

obce a dôvodová správa tvorí prílohu č.4 tejto zápisnice. Po krátkej diskusii poslanci 

jednohlasne schválili plat hlavnému kontrolórovi obce s účinnosťou od 01.12.2015 

v navrhovanej výške t. j. 73 €. 

 

Prítomných: 5 

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

 

K bodu 6 – VZN č. 32/2015 o niektorých podmienkach držania psov na území obce 

Kojatice. 

Zástupca starostu obce Ján Mikula prečítal návrh VZN č. 32/2015 o niektorých podmienkach 

držania psov na území obce Kojatice, zároveň upozornil na zmeny v bode „Spoločné 

ustanovenia“, s ktorými poslanci súhlasili. Návrh VZN č. 32/2015 bol vyvesený na úradnej 

tabuli a internetovej stránke obce www.kojatice.sk od 26.11.2015 - do 16.12.2015 a tvorí 

prílohu č. 5 tejto zápisnice.  Prítomní poslanci jednohlasne schválili VZN č. 32/2015. 

Schválené VZN č. 32/2015 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Kojatice 

tvorí prílohu č. 6 tejto zápisnice. 

 

Prítomných: 5 

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

 

K bodu 7 – VZN č. 33/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kojatice. 

Návrh VZN č. 33/2015 prečítala referentka obecného úradu Oľga Kozáková a vysvetlila 

poslancom navrhované zmeny (návrh VZN č. 33/2015 bol zverejnený na úradnej tabuli a na 

internetovej stránke obce www.kojatice.sk od 26.11.2015 do 16.12.2015 a tvorí prílohe č. 7 

tejto zápisnice. 

Jednou z hlavných zmien je zavedenie poplatku za drobné stavebné odpady, sadzba môže byť 

podľa zákona od 0,015 € - do 0,078 € za 1 kg DSO.  

V návrhu VZN bola výška 0,05 za 1 kg DSO s čím poslanci nesúhlasili a pri hlasovaní, 

o výške poplatku za DSO podľa návrhu, boli všetci poslanci proti.  

 

Prítomných: 5 

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

 

 

Ján Mikula aj Mgr. Peter Fatľa navrhli najnižšiu výšku poplatku za 1 kg DSO, čo predstavuje 

0,015 € a za tento návrh dal hlasovať starosta obce a prítomní poslanci ho jednohlasne 

schválili. 

 

Prítomných: 5 

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

 

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


 

Potom dal starosta obce hlasovať o novom VZN č. 33/2015 o miestnych daniach 

a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 

Kojatice so zapracovanými schválenými zmenami a poslanci jednohlasne schválili VZN č. 

33/2015. Schválené VZN č.33/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kojatice tvorí prílohu č. 8 tejto 

zápisnice. 

 

Prítomných: 5 

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

 

 

K bodu 8 – Žiadosti o dotácie z rozpočtu obce na rok 2016. 

Starosta obce Anton Aštary prečítal žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2016 v poradí 

ako boli doručené na obecný úrad. 

1. Žiadosť Základnej organizácie Únie žien Slovenska v Kojaticiach o poskytnutie 

dotácie z rozpočtu obce na rok 2016 vo výške 800 € bola doručená obci dňa 

04.11.2015 (kópia žiadosti tvorí  prílohu č.9 tejto zápisnice). Starosta obce po krátkej 

diskusii s poslancami dal hlasovať o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce podľa žiadosti 

t. j. 800 €. Dotácia vo výške 800 € nebola prítomnými poslancami schválená. 

 

Prítomných: 5 

Hlasovanie:   za: 2 poslanci                   proti: 3 poslanci      zdržal sa: - 

   Milan Cimerman  Jozef Lukáč 

   Mgr. Peter Fatľa  Ján Mikula 

       Ing. Jozef Kozák 

 

 Zástupca starostu obce Ján Mikula navrhol výšku dotácie pre ZO ÚŽS Kojatice tak,  

        ako v roku 2015, t. j. vo výške 500 €. Za tento návrh dal starosta obce hlasovať  

 a poslanci schválili výšku dotácie pre ZO ÚŽS Kojatice vo výške 500 €. 

  

Prítomných: 5 

Hlasovanie:   za: 3 poslanci                   proti: 1 poslanec zdržal sa: 1 poslanec 

   Jozef Lukáč   Mgr. Peter Fatľa Milan Cimerman 

   Ján Mikula 

   Ing. Jozef Kozák 

 

2. Žiadosť Futbalového klubu Kojatice o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 

2016 vo výške 8 000 € bola obci doručená dňa 25.11.2015 (kópia žiadosti tvorí 

prílohu č.10 tejto zápisnice). Počas rokovania tohto bodu programu prišiel  poslanec 

Michal Roba o 19,30 hod. Starosta obce po krátkej diskusii s poslancami dal hlasovať 

o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce podľa žiadosti t. j. 8 000 €. Prítomní poslanci 

schválili dotáciu pre Futbalový klub Kojatice na rok 2016 vo výške 8 000 €. 

 

Prítomných: 6 

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

               Mgr. Peter Fatľa 

 

3. Žiadosť Stolnotenisového oddielu Kojatice o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na 

rok 2016 vo výške 400 € bola obci doručená dňa 08.12.2015 (kópia žiadosti tvorí 



prílohu č.11 tejto zápisnice). Starosta obce po krátkej diskusii s poslancami dal 

hlasovať o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce podľa žiadosti t. j. 400 €. Prítomní 

poslanci jednohlasne schválili dotáciu pre Stolnotenisový oddiel Kojatice na rok 2016 

vo výške 400 €. 

 

Prítomných: 6 

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

 

K bodu 9 – Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2016 

a 2. polrok 2016. 

Hlavný kontrolór obce Ing. Milan Marchevský prečítal Návrh plánu kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra obce na l. polrok 2016 a 2. polrok 2016. Návrh plánu kontrolnej činnosti 

bol a je zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce www.kojatice.sk a tvorí 

prílohu č.12 tejto zápisnice. Starosta obce Anton Aštary dal hlasovať o schválení Návrhu 

plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2016 a 2. polrok 2016 a ten 

bol prítomnými poslancami jednohlasne schválený. 

 

Prítomných: 6 

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

 

K bodu 10 – Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Kojatice na rok 

2016. Schválenie rozpočtu na rok 2016. 

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Kojatice na rok 2016 a Návrh 

rozpočtu na rok 2016 (tvorí prílohu č.15 tejto zápisnice) boli zverejnené na úradnej tabuli 

a internetovej stránke obce www.kojatice.sk od 26.11.2015 do 15.12.2015. Hlavný kontrolór 

obce Ing. Milan Marchevský prečítal svoje stanovisko k návrhu rozpočtu obce Kojatice na rok 

2016 (tvorí prílohu č.13 tejto zápisnice) a oboznámil poslancov s tým, že na internetovej 

stránke MF SR bol zverejnený rozpis podielových daní a ten je o 8442 € nižší ako sme pri 

spracovaní zverejneného návrhu rozpočtu dali (rozpis podielových daní tvorí prílohe č.14 

tejto zápisnice), preto je potrebné znížiť bežné daňové príjmy o 8 442 €  a zároveň ponížiť 

výdaje, aby obec dosiahla vyrovnaný rozpočet na rok 2016. Po vzájomnej diskusii sa poslanci 

dohodli na znížení kapitálových výdavkov o 8 442 €. Za takto upravený návrh rozpočtu na 

rok 2016 dal starosta obce hlasovať a prítomní poslanci ho jednohlasne schválili.  

Bežné príjmy     475 981 € 

Bežné výdavky     469 350 € 

Výsledok bežného rozpočtu  +     6 631 € 

Kapitálové príjmy       40 000 € 

Kapitálové výdavky      37 131 € 

Výsledok kapitálového rozpočtu +     2 869 € 

Príjmy z finančných operácií       2 500 € 

Výdavky z finančných operácií             12 000 € 

Zároveň poslanci vzali na vedomie viacročný rozpočet na roky 2017 a 2018. 

Splnomocnili starostu obce v súlade s §11,ods. 4, písm. b) zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov vykonávať zmeny rozpočtu v rozsahu bežného rozpočtu 

– t.j. presun medzi položkami bežného rozpočtu s tým, aby celkový výsledok bežného 

rozpočtu ostal zachovaný. Zmeny v kapitálovej oblasti ostávajú naďalej v kompetencii 

obecného zastupiteľstva. Schválený rozpočet tvorí prílohu č. 16 tejto zápisnice. 

 

Prítomných: 6 

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

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


 

K bodu 11 -Rôzne. 

V tomto bode starosta obce informoval poslancov: 

- ZO ÚŽS Kojatice v spolupráci s OcÚ pripravila akciu – Kvapka krvi v KD-odber krvi 

obec dotovala občerstvenie (bagety, káva, čaj, voda) 

- 04.12.2015 sa v KD konalo Mikulášske posedenie Okresnej organizácie ÚŽS – obec 

dotovala občerstvenie (prípitok, káva, čaj, slané, sladké na stoly) 

- Akcia Mikuláš v obci sa uskutočnil 06.12.2015, ďakujem všetkým, ktorí pomáhali pri 

tejto akcii  

- Základná umelecká škola Veľký Šariš, elokované pracovisko Kojatice pripravila 

vianočný koncert detí, ktoré navštevujú ZUŠ dňa 15.12.2015 v KD  

- MAS SKALA bola podaná žiadosť na priznanie štatútu MAS, zároveň  doplatila každá 

obec 500 € na pokrytie zvýšených výdavkov  

- SAD  - zmena cestovného poriadku od 13.12.2015 zrušený spoj Kojatická Dolina 

Svinia a späť  

- Dňa 05.03.2016 sa uskutočnia voľby do NR SR 

- STO Kojatice organizuje vianočný turnaj v KD spojený s tanečnou zábavou dňa 

27.12.2015 

- Kúria v Šarišských Lužiankach – opravili strechu a vymenili vodáreň, obec preplatila 

materiál (lepenku, plynové bomby a výmenu vodárne)  

- PHSR je potrebné aktualizovať 

- Súdny spor medzi Obcou Kojatice a Dušanom Krajňákom v trestnej veci krádeže – 

obci bolo doručené  Uznesenie Okresnej  prokuratúry v Prešove, ktorým zamieta 

sťažnosť obce ako neodôvodnenú a potvrdzuje Uznesenie vyšetrovateľa PZ OR PZ SR 

v Prešove o prerušení konania z dôvodu, že sa nepodarilo zistiť skutočnosti 

oprávňujúce vykonať trestné stíhanie voči určitej osobe.  

 

K bodu 13 - Diskusia. 

Michal Roba – zrušením školského spoja je autobus preplnený cestovné si platíme a aká je 

kultúra cestovania. 

Starosta obce – bude komunikovať so SAD Prešov. 

Milan Cimerman – detské ihrisko pri COOP Jednote je v zlom technickom stave treba to 

vyriešiť, aby nedošlo k úrazu. 

Starosta obce – všetky ihriská budeme rušiť. 

Mgr. Peter Fatľa – čo s multifunkčným ihriskom pri ZŠ 

Starosta obce – po novom roku bude iniciovať spoločné stretnutie s rímskokatolíckou cirkvou 

na túto tému. 

   

K bodu 14 - Záver. 

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

rokovaní poprial všetkým príjemné prežitie Vianočných sviatkov a všetko dobré v novom 

roku 2016 a pozval na malé občerstvenie. 

Zapisovateľka: 

Monika Marusinová 

 

Starosta obce:                                 Overovatelia:                              

 

Anton Aštary                            Mgr. Peter Fatľa  

 

                                                                              Ján Mikula                                                            



 

 

 

 

 

 

 

 


