
                                             Z Á P I S N I C A 

z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kojaticiach  

konané dňa 12.06.2015 

 

K bodu 1 – Otvorenie – kontrola uznášania schopnosti. 

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

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol zástupca starostu obce Ján Mikula.   

Privítal poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných.  

Poslanec Michal Roba sa ospravedlnil príde neskôr.  

Starosta obce Anton Aštary je stále práceneschopný.  

Zástupca starostu obce skonštatoval, že prítomných poslancov je 6 a zasadnutie obecného 

zastupiteľstva je uznášania schopné. 

 

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

Za zapisovateľku zástupca starostu obce určil Moniku Marusinovú. 

Za overovateľov zápisnice určil zástupca starostu obce Mgr. Petra Fatľu a Jozefa Lukáča. 

Overovateľov zápisnice a zapisovateľku poslanci vzali na vedomie. 

Program zasadnutia, ktorý tvorí prílohu č.2 tejto zápisnice, bol zástupcom starostu obce 

prečítaný. Z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti hlavného kontrolóra obce Ing. Milana 

Marchevského bod 3. programu Kontrola prijatých uznesení bol presunutý za bod 6, s tým 

poslanci súhlasili. Poslanec Vladimír Tirdiľ požiadal o doplnenie bodu programu pred bodom 

rôzne a to konkrétne bod 10. Poskytnutie návratnej bezúročnej pôžičky pre DHZ Kojatice 

z rozpočtu obce, s tým poslanci súhlasili. Takto upravený a doplnený program bol prítomnými 

poslancami jednohlasne schválený. 

 

Prítomných: 6 

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

 

K bodu 3 – Stanovisko hlavného kontrolóra Obce Kojatice k záverečnému účtu obce za 

rok 2014 

K bodu 4 – Záverečný účet Obce Kojatice a rozpočtové hospodárenie za rok 2014. 

Stanovisko hlavného kontrolóra Obce Kojatice k záverečnému účtu obce za rok 2014 (príloha 

č.3 tejto zápisnice) a Záverečný účet Obce Kojatice a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 

(príloha č.4 tejto zápisnice) prečítal hlavný kontrolór Ing. Milan Marchevský. Vysvetlil 

poslancom celkové hospodárenie obce v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi a odporučil 

poslancom vyjadriť súhlas s celoročným hospodárením obce s výrokom „bez výhrad“. 

Záverečný účet Obce Kojatice a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 ako aj Stanovisko 

hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2014 boli zverejnené na 

internetovej stránke obce Kojatice www.kojatice.sk od 13.05.2015. K predloženému 

stanovisku a záverečnému účtu za rok 2014 prítomní poslanci nemali pripomienky, preto 

zástupca starostu obce dal hlasovať – obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko 

hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2014 – súhlasí s celoročným 

hospodárením Obce Kojatice za rok 2014 „bez výhrad“ – potvrdzuje v súlade s §16, ods.8) 

zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. vykrytie 

http://www.kojatice.sk/


schodku hospodárenia o výške 4715,95 € z mimorozpočtových prostriedkov. Uznesenie 

v tomto znení poslanci jednohlasne schválili. 

 

Prítomných: 6 

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

 

K bodu 5 – Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Kojatice na II. 

polrok 2015. 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2015 prečítal hlavný kontrolór Obce Kojatice 

Ing. Milan Marchevský. Návrh bol zverejnený na internetovej stránke obce www.kojatice.sk 

od 28.05.2015 a tvorí prílohu č.5 tejto zápisnice. K predloženému návrhu poslanci nemali 

pripomienky, preto zástupca starostu obce dal hlasovať. Návrh plánu kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra Obce Kojatice na II. polrok 2015 bol prítomnými poslancami obecného 

zastupiteľstva jednohlasne schválený. 

Počas schvaľovania tohto bodu prišiel poslanec Michal Roba. 

 

Prítomných: 7 

Hlasovanie:   za: 6 poslanci          proti: -               zdržal sa: 1 poslanec 

Michal Roba 

 

V tomto bode ešte Ing. Milan Marchevský informoval prítomných poslancov, že v  súlade s 

§11 ods.8 zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním 

protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, starosta obce vydal 

vnútorný predpis – Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných 

v zmysle vyššie uvedeného zákona, ktoré sú účinné od 01.06.2015. Vnútorný predpis je na 

obecnom úrade a platí pre všetkých zamestnancov a štatutára obce. Tento vnútorný predpis 

poslanci vzali na vedomie. 

 

K bodu 6 – Kontrola plnenia uznesení. 

Zástupca starostu obce informoval prítomných poslancov, že všetky uznesenia z predošlého 

zasadnutia boli splnené. 

 

K bodu 7 – Informácia o prijatých Rozpočtových opatreniach č. 2/2015, 3/2015 a 4/2015. 

Informáciu o prijatých rozpočtových opatreniach starostu obce predložila ekonómka obce 

Monika Marusinová. Rozpočtové opatrenia boli prijaté starostom obce z dôvodu 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. Rozpočtové opatrenia č.2/2015, 3/2015 a 4/2015 vzali poslanci na vedomie.  

 

Prítomných: 7 

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

 

K bodu 8 – Krízový štáb obce – schválenie členov. 

V tomto bode zástupca starostu obce navrhol členov do Krízového štábu obce Kojatice v tomto 

zložení: Ján Mikula – zástupca starostu obce, Michal Roba – predseda DHZ Kojatice, Jozef Kočiš – 

veliteľ DHZ Kojatice, Mgr. Pavol Kočiš – občan obce, Lukáš Petrík – občan obce. 

Členom krízového štábu dobrovoľne chce byť aj Vladimír Tirdiľ – poslanec OZ Kojatice. S týmto 

návrhom poslanci OZ súhlasili a jednohlasne schválili. 

 

http://www.kojatice.sk/


Prítomných: 7 

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

 

K bodu 9 - 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. 

Zástupca starostu Ján Mikula 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, ods.3, písm. d), zákona č.171/2005 Z.z. o hazardných 

hrách v z.n.p. Obec Kojatice nemá schválené VZN podľa zákona 171/2005 Z.z. o hazardných 

hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ján Mikula vyjadril svoj návrh, aby poslanci 

OZ vydali súhlasné stanovisko do 31.12.2015. S týmto návrhom súhlasili prítomní poslanci 

a jednohlasne schválili. 

 

Prítomných: 7 

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

 

K bodu 10 - Poskytnutie návratnej bezúročnej pôžičky pre DHZ Kojatice. 

Vladimír Tirdiľ predniesol poslancom ústnu žiadosť DHZ Kojatice o súhlas s poskytnutím 

návratnej finančnej bezúročnej pôžičky z rozpočtu obce vo výške 7000 € na nákup športovej 

hasičskej striekačky PPS12. Michal Roba vysvetlil poslancom, že bezúročnú pôžičku chcú 

splatiť do 31.12.2017. Prítomní poslanci po krátkej diskusii súhlasili s poskytnutím pôžičky 

z rozpočtu obce, zároveň schválili výšku poskytnutej návratnej pôžičky vo výške 7000 € a 

rozpočtové opatrenie č.5  v súvislosti so schválením bezúročnej pôžičky. Poverili hlavného 

kontrolóra obce, v spolupráci so starostom obce a zástupcom starostu obce, vypracovaním 

a podpísaním zmluvy o návratnej bezúročnej pôžičke vo výške 7000 € so splatnosťou do 

31.12.2017. 

 

Prítomných: 7 

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

 

K bodu 11 - Rôzne. 

1. Zástupca starostu informoval poslancov, že do podateľne obecného úradu bolo v termíne 

doručené majetkové priznanie starostu obce Antona Aštaryho.  Zároveň navrhol členov do 

Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v tomto 

zložení: predseda – Jozef Lukáč, členovia – Mgr. Peter Fatľa, Ján Mikula. Poslanci 

jednohlasne schválili komisiu v tomto zložení a zároveň ju poverili na spracovanie 

doručeného majetkového priznania starostu obce. 

 

Prítomných: 7 

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

 

V tomto bode zástupca starostu obce Ján Mikula informoval poslancov: 

- bola vykonaná oprava kanálu cez cestu v Kojaticiach pri cintoríne za spoluúčasti  

obyvateľov obce Petra Priščáka a Matúša Priščáka – cena opravy 225 €. 

- výmena okien v obecnej budove v Šarišských Lužiankach, toho času kaplnka sv.Petra 

a Pavla, pokračuje - 2 okná v hlavnej miestnosti svätyne boli vymenené po  

dokončení tejto miestnosti pokračuje ďalšia etapa vo výmene okien následne  

rekonštrukcia z vonku. 

 



- plánuje sa oprava zakrytej priekopy do Hučka, časť cesty pri priekope zosadá, je to 

havarijný stav, po konzultácii so starostom obce bude kanál obkopaný spevnený 

betónovými pätníkmi a zasypaný. 

- po konzultácii so starostom obce som dal zasypať priekopu pri požiarnej zbrojnici 

nevedeli sme, že je tam kanál, bude vykonaný výkop a osadená drenážna rúra až do 

hlavnej priekopy. 

- je vydané rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia pre firmu 

Poľnonákup o zrušení integrovaného povolenia na chov ošípaných v Kojatickej 

Doline. 

- je potrebné riešiť veľkoobjemové kontajnery v obci, pri cintoríne v Kojaticiach bol 

kontajner po vývoze do 2 týždňov plný, je tam všetko plast, kovy, papier, sklo, odpad 

zo starých áut, jeden vývoz kontajnera stojí obec 280 € – 330 €.  

- kontajner v rómskej osade bol zapálený,  bol obhorený škoda cca 500 €, bola privolaná 

polícia, páchateľ zistený, naši hasiči tam boli 3 x hasiť, vždy sa znova vznietil. 

Kontajner mala obec prenajatý, majiteľ ho zobral. 

- výjazd hasičov po silnom daždi do Kojatickej Doliny, nánosy blata na cestu z poľa po 

sadení zemiakov, pracovníci na MOS boli čistiť cestu a priekopu. 

- poškodenie majetku obce pri KD a MŠ – rozbité okná, svetlá pohybu,  poškodené 

oplotenie MŠ a taktiež poškodené boli hojdačky a preliezky v objekte MŠ. 

- prebieha realizácia el. rozvodu na IBV 6xRD v Šarišských Lužiankach – posilnenie 

trafostanice napájania na pozemok Peter Paľo. 

- na predchádzajúcich zasadnutiach OZ poslanci súhlasili s odpredajom budovy bývalej 

prevádzkarne t.č. Plastitaly. Na podnet obce príde znalec v stavebníctve ohľadom 

znaleckého posudku, bude to 20.06.2015, kto má záujem môže sa zúčastniť.   

- obec sa zapojila do projektu kamerový systém z NFP EÚ cez PPA, žiadosť bude 

vypracovaná do 07/2015. Celková hodnota realizácie je 20000€-22000€, celkovú 

sumu zaplatí obec, potom na základe žiadosti bude celková výška projektu uhradená 

cez PPA do konca roka 2015. Skutočné náklady z rozpočtu obce na kamerový systém 

budú vo výške 200 € za projektovú dokumentáciu. Jedná sa o osadenie 9 kamier na 

verejných priestranstvách v Kojaticiach a Šarišských Lužiankach. 

- Východoslovenská vodárenská spoločnosť ponúka aj našim občanom napojiť sa na 

odber vody z verejného vodovodu. V projekte „NAPOJME SA“ ponúkajú bez 

viazanosti a zdarma celkové pripojenie od prípojky až k domu - výkopové práce, 

napojenie na vnútorný rozvod v dome, prípojku, vodomernú šachtu. Od občanov 

očakávajú uzatvorenie zmluvy o odbere pitnej vody a samotný odber pitnej vody. 

Potrebné je zo strany poslancov informovať občanov o tejto možnosti, bližšie 

informácie sú na stránke VVS a na obecnom úradu sú brožúrky k tomuto projektu.  

- Sú vyhlásené výzvy na predkladanie ďalších projektov. Na tých pracuje starosta obce. 

Obec sa môže zapojiť do týchto projektov: 

1. „Likvidácia čiernych skládok“ z environmentálneho fondu, vypratanie odpadu 

v rómskej osade 

2. „Zatepľovanie budov“ jedná sa o budovu MŠ a obecnú budovu v Šarišských 

Lužiankach, je potrebné vypracovať projektové dokumentácie. 

 

Zástupca starostu Ján Mikula požiadal Michala Robu, aby informoval poslancov 

o pripravovaných akciách DHZ k oslave 90. výročia založenia.  

Michal Roba oboznámil poslancov, že oslavy 90. výročia založenia DHZ plánujú v mesiaci 

júl, bude to spojené so svätou omšou, slávnostný obed, ocenenie členov DHZ, termín upresnia 

po dohode so starostom obce. Dňa 02.08.2015 sa bude konať 4. ročník súťaže o pohár starostu 



obce. Členská základňa sa rozrastá máme dorastenky, ženy aj mužov. Servis auta IVECO – 

oprava  bude stáť cca 600€-700€. 

 

Zástupca starostu obce Ján Mikula požiadal Oľgu Kozákovú, ktoré je poverená starostom 

obce počas PN zastupovaním na zasadnutiach MAS SKALA, aby informovala prítomných 

poslancov. 

MAS SKALA, ktorá bola založená pred 2 rokmi – bude sa konať valné zhromaždenie členov 

na schválenie nových stanov a štatútu, ktoré sú potrebné k zápisu MAS do evidencie 

a k čerpaniu prostriedkov z programu LEADER. MAS zastrešuje verejný sektor – 39% 

a podnikateľský sektor 61%. Je potrebné naplniť podnikateľský-súkromný sektor, je ich málo. 

Členovia MAS rozhodli, že podnikateľský sektor nebude platiť členské. Treba aby poslanci 

oslovili podnikateľov, živnostníkov v našej obci, aby vstúpili do MAS SKALA a tak mohli 

čerpať finančné prostriedky na svoje projekty, na zlepšenie ich podnikateľského prostredia. 

Jozef Kozák – navrhuje, aby obec listom oslovila podnikateľov a živnostníkov pôsobiacich 

v obci na vstup do MAS. 

 

K bodu 12 - Diskusia. 

Vladimír Tirdiľ – žiada obec, aby zistila firmy, ktoré vykonávajú odchyt psov a za aké ceny 

a vykonala odchyt psov – jedná sa hlavne o zatúlané psy a psy v rómskej osade. S týmto 

návrhom poslanci súhlasili. 

 

K bodu 13 - Záver. 

Zástupca starostu obce Ján  Mikula poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť na 

rokovaní a zasadnutie ukončil. 

 

Zapisovateľka: 

Monika Marusinová 

 

 

 

Starosta obce:                                 Overovatelia:                              

 

Anton Aštary                            Mgr. Peter Fatľa  

 

                                                                              Jozef Lukáč                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 


