
                                             Z Á P I S N I C A 

zo VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kojaticiach  

konané dňa 19.11.2015 

 

 

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.  

Starosta obce skonštatoval, že prítomných poslancov je 7 a zasadnutie obecného 

zastupiteľstva je uznášania schopné. 

 

 

K bodu 2 – Schválenie programu – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

Za zapisovateľa starosta obce určil Jána Mikulu. 

Za overovateľov zápisnice určil starosta obce Jozefa Lukáča a Michala Robu. 

Overovateľov zápisnice a zapisovateľa poslanci vzali na vedomie. 

Program zasadnutia, ktorý tvorí prílohu č.2 tejto zápisnice, bol starostom obce prečítaný 

a prítomnými poslancami jednohlasne schválený. 

 

Prítomných: 7 

Hlasovanie:   za: 7 poslanci          proti: -             zdržal sa: - 

 

 

K bodu 3 – Predĺženie doby nájmu pre PlastItaly, Dodatok č.6. 

Starosta obce predložil žiadosť Sandra Cresciniho – PlastItaly o predĺženie nájmu obecnej 

budovy súpisné číslo 58 o dva roky. Dôvodom predĺženia doby nájmu je  zdĺhavý, 

problémový predaj nehnuteľnosti (s ktorým poslanci súhlasili osobitným zreteľom) 

a ukončenie nájmu je k 31.12.2015 podľa nájomnej zmluvy v znení dodatkov k zmluve.  

Po vzájomnej diskusii dal starosta obce hlasovať o predĺžení doby nájmu do 31.12.2017 pre 

nájomcu PlastItaly. Prítomní poslanci jednohlasne schválili predĺženie nájmu pre PlastItaly od 

01.01.2016 - do 31.12.2017  Dodatkom č. 6 k nájomnej zmluve. Zároveň poverili starostu 

obce vypracovaním a podpísaním Dodatku č.6 k nájomnej zmluve s nájomcom PlastItaly. 

 

Prítomných: 7 

Hlasovanie:   za: 7 poslanci          proti: -                  zdržal sa: - 

 

 

K bodu 4 - Diskusia. 

1. Žiadosť Mariána Kendického, Šarišské Lužianky 22, Kojatice, o vybudovanie obecnej 

komunikácie z dôvodu výstavby rodinného domu 

2. Žiadosť Mateja Čuchtu, Sedlice 300, o riešenie (vybudovanie) prístupovej obecnej cesty 

k pozemku z dôvodu výstavby rodinného domu.  

3. Žiadosť Mgr. Marty Bugárovej, Mirka Nešpora 19, Prešov, o zrealizovanie potrubia na 

zvedenie dažďovej vody z pozemkov – novostavby v obci Kojatice. 

Tieto žiadosti boli prejednávané na predchádzajúcom zastupiteľstve.  



K týmto žiadostiam sa vyjadril starosta obce, sú predbežne navrhnuté geometrické plány na 

vysporiadanie ciest, treba osloviť vlastníkov pozemkov, dohodnúť sa na spoločnom stretnutí, 

aby sa pozemky pod cestou vysporiadali a bezodplatne previedli obci. 

Poslanci obecného zastupiteľstva po vzájomnej diskusii poverili starostu obce, aby dohodol 

stretnutie na jednotlivých miestach podľa žiadostí spolu s poslancami, žiadateľmi a vlastníkmi 

dotknutých pozemkov na deň 05.12.2015.  

 

 

K bodu 5 - Záver. 

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

rokovaní a zasadnutie ukončil. 

 

 

Zapisovateľ: 

Ján Mikula 

 

 

 

 

Starosta obce:                                 Overovatelia:                              

 

 

Anton Aštary                            Jozef Lukáč  

 

                                                                              Michal Roba                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


