
                                             Z Á P I S N I C A 

zo VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kojaticiach  

konané dňa 30.10.2015 

 

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 Milan Cimerman 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 Vladimíra Tirdiľa a Ing. Jozefa Kozáka. 

Overovateľov zápisnice a zapisovateľku poslanci vzali na vedomie. 

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

a prítomnými poslancami jednohlasne schválený. 

 

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. 

Počas jednania tohto bodu prišiel poslanec Michal Roba. 

 

K bodu 4 – Záznam z kontroly plnenia rozpočtu obce Kojatice k 30.06.2015. 

Záznam z kontroly plnenia rozpočtu obce Kojatice k 30.06.2015 prečítal hlavný kontrolór Ing. 

Milan Marchevský. Tento záznam z kontroly bol poslancom odoslaný mailom spolu 

s pozvánkou na obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór obce skonštatoval, že celkovo možno 

posudzovať vývoj rozpočtu v súlade so zámerom bez potreby vstupovať do rozpočtového 

procesu. Záznam z kontroly plnenia rozpočtu obce Kojatice k 30.06.2015 vzali prítomní 

poslanci na vedomie a tvorí prílohu č.3 tejto zápisnice. 

 

Prítomných: 6 

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

 

K bodu 5 – Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke k 31.12.2014. 

Správu nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu obce Kojatice k účtovnej závierke 

k 31.12.2014 prečítala Monika Marusinová (tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice). Táto správa 

bola poslancom odoslaná mailom pred konaním zastupiteľstva. Prítomní poslanci nemali 

pripomienky a vzali na vedomie Správu nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu 

Kojatice z 22.07.2015. 

 



Prítomných: 6 

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

 

K bodu 6 – Individuálna výročná správa Obce Kojatice za rok 2014 + Správa audítora 

o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou k 31.12.2014. 

Monika Marusinová prečítala Dodatok správy audítora z 22.07.2015 o overení súladu 

výročnej správy s účtovnou závierkou k 31.12.2014 (tvorí prílohu č.5 tejto zápisnice). 

Individuálna výročná správa Obce Kojatice za rok 2014 je zverejnená na stránke obce 

www.kojatice.sk a tvorí prílohu č.6 tejto zápisnice. Dodatok správy audítora z 22.07.2015 

o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou k 31.12.2014 a Individuálnu výročnú 

správu Obce Kojatice za rok 2014 poslanci vzali na vedomie. 

 

Prítomných: 6 

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

 

K bodu 7 – Informácia  o prijatých Rozpočtových opatreniach č. 6/2015, 7/2015 

a 8/2015. 

Informáciu o prijatých rozpočtových opatreniach starostu obce prečítala ekonómka obce 

Monika Marusinová. Rozpočtové opatrenia boli prijaté starostom obce z dôvodu presunu 

kapitálových výdavkov podľa nového zatriedenia výdavkov podľa klasifikácie COFOG 

platnej od roku 2015,  ďalej z dôvodu povoleného prekročenia výdavkov pri dosiahnutí 

vyšších príjmov a presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu pričom sa 

nemenia celkové príjmy a celkové výdavky. Prijaté rozpočtové opatrenia starostom obce boli 

odoslané mailom poslancom OZ a tvoria prílohy č.7, č. 8 a č. 9 tejto zápisnice. Rozpočtové 

opatrenia č.6/2015, 7/2015 a 8/2015 vzali poslanci na vedomie.  

 

Prítomných: 6 

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

 

K bodu 8 – Prerokovanie návrhu VZN o chove a držaní psov na území obce Kojatice. 

Starosta obce Anton Aštary navrhol prítomným poslancom stiahnutie tohto bodu  z rokovania, 

aby bol dostatočný priestor na prípravu návrhu tohto VZN v spolupráci s hlavným 

kontrolórom obce Ing. Milanom Marchevským. Nový návrh VZN bude zverejnený 15 dní 

pred konaním zastupiteľstva, v ktorom bude prerokovávaný. S týmto návrhom poslanci OZ 

súhlasili a jednohlasne schválili. 

 

Prítomných: 6 

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

 

K bodu 9 – Prerokovanie návrhu Zásad odmeňovania poslancov v Obci Kojatice. 

Starosta obce Anton Aštary prečítal tento návrh zásad, ktorý mali poslanci doručený mailom 

pred zasadnutím OZ (návrh zásad tvorí prílohu č. 10 tejto zápisnice). Dôvodom na prijatie 

nových zásad odmeňovania poslancov je novela zákona o obecnom zriadení, kde sa zmenili 

podmienky aj periodicita zasadnutí OZ, na základe čoho je potrebné zrušiť doterajší spôsob 

odmeňovania poslancov, ktorý bol schválený Poriadkom odmeňovania obecnej samosprávy 

obce Kojatice schválený OZ uznesením č.19/2010 zo dňa 13.10.2010 a prijať tieto nové 

zásady.  

Poslanci súhlasili s ročnou výplatou odmien.  

Starosta obce navrhol, aby zástupca starostu obce mal  odmenu vo výške 10% z hrubej mzdy 

starostu obce tak, ako to bolo doteraz. Tento návrh poslanci odsúhlasili. 

http://www.kojatice.sk/


 

 

Prítomných: 6 

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

               Vladimír Tirdiľ 

 

Starosta obce požiadal poslancov, aby navrhli výšku odmien pre poslancov. Poslanci po 

vzájomnej diskusii navrhli 30 € za jedno zasadnutie OZ. Za tento návrh dal starosta obce 

hlasovať a bol jednohlasne schválený. 

 

Prítomných: 6 

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

 

Starosta obce požiadal poslancov, aby navrhli výšku odmien za členstvo v stálych komisiách 

pre členov komisií – neposlancov. Poslanci po vzájomnej diskusii navrhli a schválili 5 € za 

každú účasť člena komisie – neposlanca na pracovnom rokovaní na zasadnutí stálej komisie 

OZ. Úplné znenie Zásad odmeňovania poslancov v Obci Kojatice tvorí prílohu č. 11 tejto 

zápisnice. 

 

Prítomných: 6 

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

               Vladimír Tirdiľ 

 

K bodu 10 - Prekovanie žiadosti Junior Game spol. s r. o., Bratislava, o vydanie 

stanoviska k umiestneniu a prevádzkovaniu stávkových hier v prevádzke Bar U Popa, 

Kojatice 64. 

Starosta obce prečítal žiadosť firmy Junior Game spol. s r.o., Bratislava o vydanie stanoviska 

k umiestneniu a prevádzkovaniu stávkových hier v prevádzke Bar U Popa, Kojatice 64,  

podľa ust.§21, zákona č.171/2005 Z.z. o hazardných hrách v z.n.p. (kópia žiadosti tvorí 

prílohu č.12 tejto zápisnice). Obec Kojatice nemá schválené VZN podľa zákona 171/2005 

Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Hlavný kontrolór obce 

Ing. Milan Marchevský upozornil prítomných, že výťažky z hazardných hier  podľa tohto 

zákona musia byť použité na konkrétny účel a to na šport, kultúru, a i. a sú účelovo viazané 

a v rozpočte sa nesmú stratiť. Na návrh starostu obce poslanci OZ vydali súhlasné stanovisko 

k umiestneniu a prevádzkovaniu stávkových hier a to od 01.01.2016 - do 31.12.2016 

a jednohlasne schválili. 

 

Prítomných: 6 

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

 

K bodu 11 -Žiadosti. 

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

zvedenie dažďovej vody z pozemkov – novostavby v obci Kojatice. Kópia žiadosti tvorí 

prílohu č.13 tejto zápisnice. 

Mikula – vie o tomto probléme stretol sa s Vlastimilom Kočišom ml., kázal mu podať 

písomnú žiadosť na OcÚ.  

Vladimír Tirdiľ ako predseda stavebno-finančnej komisie nebol sa tam pozrieť. 

Starosta –navrhuje stretnutie stavebno-finančnej komisie, poslancov, pani Bugárovej 

a všetkých zainteresovaných na tvári miesta. S týmto návrhom poslanci súhlasili. 



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

komunikácie z dôvodu výstavby rodinného domu. Kópia žiadosti tvorí prílohu č. 14 tejto 

zápisnice. 

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

k pozemku z dôvodu výstavby rodinného domu. Kópia žiadosti tvorí prílohu č.15 tejto 

zápisnice. 

4. Žiadosť o realizáciu opravy cesty, vykonanie rigolu a technické riešenie odvodu vody 

v časti obce Šarišské Lužianky – Do Hučka a zmenu kategorizácie na LV. Kópia žiadosti 

tvorí prílohu č.16 tejto zápisnice. Táto žiadosť bola prejednávaná na obecnom zastupiteľstve 

ešte v marci 2015. 

Starosta – k týmto žiadostiam pod bodom 2.,3.,a 4. 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 na obec. 

Poslanci súhlasili s tým, aby podmienky na realizáciu ciest v existujúcich a nových častiach 

obce,  boli pre všetkých rovnaké t.j. bezodplatný prevod  pozemkov pod obec a obec bude 

platiť za GP.    

Poslanci obecného zastupiteľstva poverili starostu obce, aby dohodol stretnutie na 

jednotlivých miestach podľa žiadostí spolu so stavebno-finančnou komisiou, žiadateľmi 

a vlastníkmi pozemkov.  

5. Žiadosť Jarmily Haľkovej, Kojatická Dolina 160, Kojatice, aby obec požiadala majiteľku 

nehnuteľnosti č.159 p. Anderkovú o statický posudok rodinného domu, ktorý je v zlom stave, 

spadla strecha na jej pozemok a spôsobila škodu. Kópia žiadosti tvorí prílohu č. 17 tejto 

zápisnice. 

Starosta  - už to bolo niekoľko krát riešené, dom je v dezolátnom stave, majiteľka bola 

niekoľkokrát upozorňovaná aj telefonicky, listami aj SMS, nereaguje na to. Bol tam vykonaný 

štátny stavebný dozor, výsledky vlastníčka nerešpektuje. Znova ju vyzveme. 

 6. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na organizovanie ME vo futbale kňazov 

prečítal starosta obce. Hlavný kontrolór obce Ing. Milan Marchevský vysvetlil prítomným, že 

takáto finančná pomoc zo strany obce nemá podporu v zákone. Starosta preto navrhol 

dobrovoľnú zbierku medzi poslancami, on sám určite prispeje. 

  

Prítomných: 6 

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

 

K bodu 12 - Rôzne. 

V tomto bode starosta obce informoval poslancov: 

 

- MŠ Kojatice budova – začiatkom septembra havarijný stav – kanalizácia. Situácia sa 

musela riešiť za plnej prevádzky MŠ a to rekonštrukcia WC, umyvárky... Vynaložené 

náklady po dohode s hlavným kontrolórom je potrebné zaúčtovať do kapitálových 

výdavkov ako technické zhodnotenie budovy. Poslanci s týmto súhlasili a potvrdili, že 

nemajú výhrady proti tomu, aby vynaložené náklady (presná suma bude po doložení 

všetkých faktúr + aktivácia DHM vytvoreného vlastnou činnosťou) na havarijný stav 

v budove Materskej školy v Kojaticiach boli zúčtované ako kapitálový výdavok do 

majetku obce ako technické zhodnotenie budovy. 

 

Prítomných: 6 

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

 

 



 

 

- Starosta obce informoval poslancov, že zrušením poriadku odmeňovania z roku 2010 

bola zrušená aj odmena pre kronikára. Navrhuje schváliť uznesením odmenu pre 

kronikára obce vo výške 150 € za zápis jedného roka do kroniky obce, tak ako to bolo 

doteraz. Odmena bude vyplatená do jedného mesiaca od predloženia zápisu do 

kroniky starostovi obce. Starosta obce následne informuje poslancov o vykonaní 

zápisu do kroniky obce. S týmto návrhom poslanci súhlasili a jednohlasne schválili.  

 

Prítomných: 6 

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

 

Ďalej starosta informoval poslancov: 

- Bola podaná žiadosť na kamerový systém dňa 10.08.2015. Dňa 28.10.2015 bolo obci 

doručené rozhodnutie o neschválení NFP pre nedostatok finančných prostriedkov 

(kópia tvorí prílohe č.18 tejto zápisnice). 

- Bola podaná žiadosť na MV SR – protipovodňový balík – prípojné vozidlo ku autu 

DHZ 

- Od 01.01.2015 bude dotácia pre DHZ  cez obec. Obec podala žiadosť o zaradenie 

DHZ do „B“. 

- FK Kojatice – víťaz pohára ObFZ – výborná reprezentácia obce 

- VSD Košice – prebieha rekonštrukcia VO na  IBV 6xRD v k.ú. Šarišské Lužianky 

- Budova Kúrie v Šarišských Lužiankach okná boli vymenené, momentálne opravujú 

strechu, obec zaplatila za lepenku cca 370€ za 15 bal. 

- TSP a ATSP – projekt končí k 31.10.2015, Mgr. Marciňáková Mária končí 

k 31.10.2015, Bc. Beáta Miženková ostala na úväzok 60% do začiatku nového 

projektu. 

- Denný stacionár k 31.12.2015 v našej obci končí – bol veľmi slabý záujem zo strany 

seniorov o túto službu !!! 

- Od 01.01.2016 bude vybavovať Stavebný úrad v Prešove aj „drobné stavby“. 

- Šváby pozemky ktoré patrili RKC, keďže neboli vysporiadané, SPF to prideľuje 

reštituentom a tí následne budú riešiť predaj. 

- Veľkokapacitné kontajnery v obci zmena uskladnenia. S účinnosťou od 01.01.2016 je 

schválený nový zákon o odpadoch, zmena systému odvážania, separovania odpadu a i. 

- Územný plán, rozvoj územia – rómska osada, riešenie problematiky vydania SP 

- SAD – nocľaháreň, prebehlo stretnutie s pracovníkmi SAD 

- Geometrické plány GEOPLAN - zameranie pozemkov – cesty, ktoré sú predmetom 

rozšírenia „IBV“ 

- Mesiac úcty k starším – seniorom v obci boli pracovníčkami rozdané darčeky. 

- PHSR je potrebné aktualizovať kvôli čerpaniu z fondu MAS SKALA. MAS SKALA 

odsúhlasená zmena stanov - verejný sektor 29% súkromný sektor 71%... 

- Obec je zapojená v novom informačnom systéme DCOM, pilotný projekt má ešte       

chyby, ktoré za pochodu riešia predkladatelia IT. 

- Súdny spor krádež elektrickej energie z VO obci boli doručené od Generálnej 

prokuratúry v Bratislave uznesenie, ktorým zastavuje konanie. Odvolanie bolo podané 

v lehote. 

- Starosta informoval poslancov, že je potrebné, aby Obec Kojatice mala právne 

zastúpenie. 

 



Nakoniec starosta poďakoval pracovníčkam na obecnom úrade, zástupcovi starostu obce 

Jánovi Mikulovi, že počas jeho dlhodobej práceneschopnosti riadili obecný úrad, 

Michalovi Robovi predsedovi DHZ za dôstojnú prípravu osláv 90 r. založenia DHZ 

a ostatným poslancom tým, ktorí akokoľvek pomáhali a zúčastňovali sa na akciách 

Starosta obce nabáda poslancov k lepšej spolupráci a zodpovednejší prístup pri realizácii 

obecných aktivít. 

 

 

K bodu 13 - Diskusia. 

Do diskusie sa nikto neprihlásil. 

 

 

K bodu 14 - Záver. 

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

rokovaní a zasadnutie ukončil. 

 

 

Zapisovateľka: 

Monika Marusinová 

 

 

 

 

 

Starosta obce:                                 Overovatelia:                              

 

 

Anton Aštary                            Vladimír Tirdiľ  

 

                                                                              Ing. Jozef Kozák                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 


