ZÁPISNICA
z XIV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kojaticiach
konané dňa 02.03.2017
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 a hostí.
Poslanec Milan Cimerman sa ospravedlnili z neúčasti na zasadnutí OZ. Hlavný kontrolór obce
Ing. Milan Marchevský sa ospravedlnil.
Starosta 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 zapisovateľa starosta obce určil Jána Mikulu.
Za overovateľov zápisnice určil starosta obce Jána Mikula a Michala Robu.
Overovateľov zápisnice a zapisovateľa poslanci vzali na vedomie.
Program zasadnutia, ktorý tvorí prílohu č.2 tejto zápisnice, prečítal starosta obce a prítomní
poslanci program zasadnutia jednohlasne schválili.
Prítomných: 6
Hlasovanie:

za: 6 poslanci

proti: -

zdržal sa: -

K bodu 3 – Kontrola prijatých uznesení.
Starosta obce Anton Aštary skonštatoval, že niektoré uznesenia prijaté na predchádzajúcom
zastupiteľstve sa plnia a niektoré sú splnené.
K bodu 4 – Postup prípravy územia v rómskej osade, resp. ako ďalej pri vysporiadaní
pozemkov.
Starosta obce privítal hostí, ktorí predstavili a vysvetlili poslancom návrh projektu “Kojatice
– Osada návrh riešenia od Projekt DOM.ov, n. o.“ v spolupráci s n. o. Človek v ohrození.
Lenka Hujdičová – riaditeľka Projekt DOM.ov n.o., Maroš Bátora – architekt, Vlado Fricky –
koordinátor projektu a Rastislav Blažej - Slovenská sporiteľňa, predstavili projekt, vysvetlili
princíp financovania domov, získanie finančných prostriedkov z prostriedkov EÚ
(nízkonákladový projekt), a i.
Potom Lenka Zápotocká oboznámila prítomných s prácou a zamestnaním Rómov
v komunitnom centre.
Informácie vzali prítomní poslanci na vedomie.
K bodu 5 - Žiadosť MŠ Kojatice o finančný príspevok – preplatenie časti nákladov na
plavecký výcvik detí.

Starosta obce v tomto bode prečítal žiadosť doručenú na obecný úrad.
Žiadosť Materskej školy v Kojaticiach o poskytnutie finančnej čiastky na plavecký pre deti
MŠ na dopravu vo výške 150 €. Kópia žiadosti tvorí prílohu č.3 tejto zápisnice. Poslanci po
vzájomnej diskusii jednohlasne schválili finančnú čiastku vo výške 150 € na dopravu detí MŠ
na plavecký výcvik.
Prítomných: 6
Hlasovanie:

za: 6 poslanci

proti: -

zdržal sa: -

K bodu Diskusia.
p. Tirdiľ – chcel vedieť reálne princípy fungovania a podmienky financovania projektu.
Odpovedali mu prítomní hostia.
K bodu 7 – Záver.
Starosta obce Anton Aštary poďakoval prítomným poslancom a hosťom za účasť na rokovaní.
Zapisovateľ:
Ján Mikula

Starosta obce:

Overovatelia:

Anton Aštary

Ján Mikula
Michal Roba

