
                                             Z Á P I S N I C A 

z XIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kojaticiach  

konané dňa 30.12.2016 

 

 

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 Ján Mikula.   

Privítal poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných. Ospravedlnil starostu 

obce Antona Aštaryho, ktorý je na dlhodobej PN, preto dnešné zastupiteľstvo bude viesť on. 

Poslanci Ing. Jozef Kozák a Vladimír Tirdiľ sa ospravedlnili z neúčasti na zasadnutí. 

Zástupca starostu 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 zástupca starostu obce určil Mgr. Petra Fatľu. 

Za overovateľov zápisnice určil zástupca starostu obce Jozefa Lukáča a Milana Cimermana. 

Overovateľov zápisnice a zapisovateľa poslanci vzali na vedomie. 

Program zasadnutia, ktorý tvorí prílohu č.2 tejto zápisnice, prečítal zástupca starostu obce.  

Prítomní poslanci jednohlasne schválili program XIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

Prítomných: 5 

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

 

 

K bodu 3 – Kontrola prijatých uznesení. 

Zástupca starostu obce Ján Mikula privítal hlavného kontrolóra obce Kojatice Ing. Milana 

Marchevského, ktorého na predchádzajúcom zastupiteľstve poslanci zvolili do tejto funkcie 

a povzbudil všetkých do ďalšej vzájomnej spolupráce. 

 

 

K bodu 4 – Inventarizačná komisia. 

Zástupca starostu obce Ján Mikula predložil návrh na predsedu a členov inventarizačnej 

komisie v tomto zložení: 

Predseda – Ján Mikula 

Členovia – Monika Marusinová, Ladislav Arvai, Mgr. Natália Theiszová, Bc. Bibiána 

Caletková. 

Prítomní poslanci jednohlasne schválili inventarizačnú komisiu v tomto zložení. 

 

Prítomných: 5 

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

 

 

K bodu 5 – Žiadosť o prerokovanie súhlasu na prevádzkovanie stávkových hier v Bare 

u Popa prevádzkované Junior Game spol. s r.o. Bratislava. 



Zástupca starostu obce Ján Mikula prečítal žiadosť Junior Game spol. s r. o. Bratislava o opätovné 

potvrdenie súhlasu na prevádzkovanie stávkových hier v Bare u Popa. Predchádzajúci súhlas bol 

poslancami schválený do 31.12.2016. Kópia žiadosti tvorí prílohu č.3 tejto zápisnice. Poslanci 

nesúhlasili s prevádzkovaním stávkových hier v Bare u Popa a v súlade so zákonom č. 171/2005 Z.z. 

o hazardných hrách v z. n. p., pre firmu Junior Game spol. s  r. o. Bratislava nedali súhlas 

s prevádzkovaním stávkových hier od 01.01.2017. 

 

Prítomných: 5 

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

 

 

K bodu 6 – Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy – PlastItaly s.r.o. 

Zástupca starostu obce prečítal doručenú žiadosť na obecný úrad. Kópia žiadosti tvorí prílohu 

č. 4 tejto zápisnice. Sandro Crescini – PlastItaly žiada o predĺženie nájomnej zmluvy o 2 roky 

t. j. do decembra 2019. Jedná sa o budovu súpisné číslo 58 aj 10 m pozemku smerom od 

budovy. Zástupca starostu vysvetlil poslancom, že podaná žiadosť na predĺženie nájomnej 

zmluvy by zasahovala do ďalšieho volebného obdobia a zároveň obec chce do budúcnosti 

využívať tieto pozemky aj pre svoju potrebu. Preto zástupca starostu Ján Mikula navrhuje 

hlasovať o predĺžení nájmu pre Sandra Cresciniho – PlastItaly do 31.12.2018 s podmienkou, 

že ostatné priestory – pozemok bude využívať Obec Kojatice pre svoje potreby. S týmto 

návrhom prítomní poslanci súhlasili a jednohlasne schválili. 

 

Prítomných: 5 

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

 

K bodu 8 – Rôzne. 

Zástupca starostu obce informoval prítomných poslancov o postupe prípravy a ďalšej práci pri 

zaľadnení ihriska v Šarišských Lužiankach a akým spôsobom sa bude ľad polievať. 

Ďalej informoval Ing. Jozefa Poláka ohľadom pôdy v nájme PD Šarišan. 

   

Prítomných: 5 

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

 

K bodu 9 - Diskusia. 

Do diskusie sa nik neprihlásil. 

   

K bodu 10 - Záver. 

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

tomto rokovaní, poďakoval všetkým poslancom za činnosť v tomto roku a zaželal všetko 

dobré do nového roka 2017. Prítomných pozval na malé koncoročné občerstvenie 

a zasadnutie ukončil. 

Zapisovateľ: 

Mgr. Peter Fatľa 

 

 

Zástupca starostu obce:                               Overovatelia:          

Ján Mikula                             Jozef Lukáč  

 

                                                                              Milan Cimerman                                                            


