
                                             Z Á P I S N I C A 
z XVIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kojaticiach  

konané dňa 21.06.2017 
 
 
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.  

Poslanec Vladimír Tirdiľ sa zasadnutia nezúčastnil. Hlavný kontrolór obce Ing. Milan 
Marchevský sa ospravedlnil z neúčasti na zasadnutí OZ.  

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 Moniku Marusinovú. 
Za overovateľov zápisnice určil starosta obce Michala Robu a Ing. Jozefa Kozáka.          . 
Overovateľov zápisnice a zapisovateľku poslanci vzali na vedomie. 
Program zasadnutia, ktorý tvorí prílohu č.2 tejto zápisnice, prečítal starosta obce. 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.  

- Žiadosť o poskytnutie dotácie v programe „Podpora rozvoja športu na rok 2017“ na 
výstavbu multifunkčného ihriska bola podaná 

- Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve s Ivetou Giňovou je podpísaný 
- Geometrický plán na rozšírenie zastávky v Šarišských Lužiankach je urobený, môže sa 

pristúpiť k uzavretiu K-P zmluvy za schválenú cenu OZ 
- Havarijný stav v ZŠ – žiadosť bola dnes odoslaná na RKC 

 
K bodu 4 - Stanovisko hlavného kontrolóra obce Kojatice k záverečnému účtu obce za 
rok 2016, Záverečný účet obce Kojatice a rozpočtové hospodárenie za rok 2016. 
Stanovisko hlavného kontrolóra Obce Kojatice k záverečnému účtu obce za rok 2016 (príloha 
č.3 tejto zápisnice) a Záverečný účet Obce Kojatice a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 
(príloha č.4 tejto zápisnice) prečítal starosta obce. Hlavný kontrolór obce v 
stanovisku odporučil poslancom vyjadriť súhlas s celoročným hospodárením obce s výrokom 
„bez výhrad“. 
Záverečný účet Obce Kojatice a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 ako aj Stanovisko 
hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2016 boli zverejnené na úradnej 
tabuli a internetovej stránke obce Kojatice www.kojatice.sk od 15.05.2017. K predloženému 
stanovisku a záverečnému účtu za rok 2016 prítomní poslanci nemali pripomienky, preto  
starosta obce dal hlasovať – obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného 
kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2016 – súhlasí s celoročným hospodárením Obce 
Kojatice za rok 2016 „bez výhrad“ - z prebytku hospodárenia prídel do rezervného fondu vo 



výške 10%, čo predstavuje sumu 4 743,77 €.  Uznesenie v tomto znení poslanci jednohlasne 
schválili. 
 
Prítomných: 6 
Hlasovanie:   za: 6 poslanci          proti: -                  zdržal sa: - 
 
K bodu 5 – Rozpočtové opatrenie – kapitálové výdavky. 
Starosta obce informoval poslancov o zakúpení multifunkčného zariadenia, ktoré je pre obec 
potrebné. Cena zariadenia je 3660 €. Monika Marusinová predložila rozpočtové opatrenie z 
kapitálových výdavkov na MF zariadenie. Poslanci jednohlasne schválili rozpočtové 
opatrenie z 19.5.2017 – kapitálové výdavky. 
 
Prítomných: 6 
Hlasovanie:   za: 6 poslanci          proti: -                             zdržal sa: - 
 
K bodu 6 - Schválenie predloženie žiadosti kód výzvy: OPLZ-PO5-2017-1, názov 
projektu: „Zabezpečenie miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Kojatice“ 
a schválenie spoluúčasti obce z vlastných zdrojov. 
Starosta obce predstavil projekt na zabezpečenie poriadkovej služby v obci Kojatice, jedná sa 
o zamestnanie štyroch občanov od 01.01.2018 – 31.12.2020 vo výške minimálnej mzdy.  
Spoluúčasť obce je 5% z oprávnených výdavkov. Žiadosť, pre krátkosť času, už bola podaná  
je potrebné ešte dodatočne schváliť účasť na tomto projekte a 5% spoluúčasť z rozpočtu obce.  
Poslanci po krátkej diskusii jednohlasne schváli predloženie Žiadosti o nenávratný finančný  
príspevok na SO, kód výzvy OPLZ-PO5-2017-1, názov projektu: Zabezpečenie miestnej  
občianskej poriadkovej služby v obci Kojatice povinné spolufinancovanie projektu t. j.  
min. 5% z celkových oprávnených výdavkov z rozpočtu obce a zabezpečenie financovania  
prípadných neoprávnených výdavkov projektu, ktoré predstavujú rozdiel medzi celkovými  
výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu. 
 
Prítomných: 6 
Hlasovanie:   za: 6 poslanci          proti: -                             zdržal sa: - 
 
K bodu 7 – Žiadosti. 

1. Starosta obce oboznámil  prítomných poslancov so žiadosťami, ktoré boli doručené na 
obecný úrad. Jedná sa o žiadosti ZŠ, MŠ a ŠJ ako sú opravy, maľovanie tried a iné, 
ktoré sa budú realizovať počas prázdnin a sú v kompetencii starostu obce.  

2. Včera mal starosta stretnutie na RKC AÚ v Košiciach, kde bolo dohodnuté, že AÚ 
vypracuje novú zmluvu na prenájom budov a priestorov ZŠ Kojatice + finančné 
vyrovnanie za predchádzajúce roky. Návrh novej zmluvy starosta bude konzultovať 
s poslancami. 

 
K bodu 8 - Rôzne. 
Starosta oboznámil prítomných poslancov: 

- Na obecný úrad bol zakúpený VM Florián – hlásnik. Umožňuje plánované hlásenie, 
informovanie občanov v prípade prírodných katastrof a krízového stavu a iné 
možnosti. 

- Dňa 16.06.2017 navštívil našu obec splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity 
Ábel Ravasz so svojim tímom, navštívil aj rómsku osadu. 



- Poďakoval predsedovi DHZ Michalovi Robovi a všetkým členom za vynikajúco  
zvládnuté organizovanie územnej súťaže DHZ, ktorá sa konala na ihrisku 
v Kojaticiach dňa 11.6.2017. 

- Už tento rok je potrebné pripravovať sa na 770 výročie prvej písomnej zmienky obce. 
Požiadal poslancov a komisie o aktívny prístup. 

- Je vyhlásená výzva na výstavbu komunitných centier. Starosta obce predstavil návrh 
projektu budovy komunitného centra. Výška požadovanej dotácie je  cca 300 000 € 
a spoluúčasť obce z vlastných zdrojov je vo výške 5% z celkových oprávnených 
výdavkov. Poslanci po vzájomnej diskusii jednohlasne súhlasili s predloženým a 
predstaveným návrhom projektu budovy komunitného centra a jednohlasne schválili 
predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na SO, kód výzvy, OPLZ-
PO6-SC613-2017-2, názov projektu „Výstavba Komunitného centra v obci 
Kojatice“ a spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených 
výdavkov z rozpočtu obce. 

 
Prítomných: 6 
Hlasovanie:   za: 6 poslanci          proti: -                   zdržal sa: - 
 
K bodu 9 – Diskusia. 
M.Roba – vozík pre DHZ sa vybavuje, bude ho objednávať. 
M.Roba – IVECO stále nemá ŠPZ. 
Starosta obce – bude telefonovať na MV SR do Bratislavy ako ďalej postupovať. 
J.Mikula – obecný autobus je potrebné dať opraviť cena opravy by bola  600€ - 1000€.  
                  Poslanci jednohlasne súhlasili s opravou a spojazdnením obecného autobusu.  
 
Prítomných: 6 
Hlasovanie:   za: 6 poslanci          proti: -                   zdržal sa: - 
 
K bodu 10 – Záver. 
Starosta obce Anton Aštary poďakoval prítomným poslancom za účasť na rokovaní.  

 
Zapisovateľka: Monika Marusinová 
 
 
Starosta obce:                           Overovatelia:       
                        
Anton Aštary          Ing. Jozef Kozák 
 
         Michal Roba 
 
 
                    
 
 
                                                            

                                                            

 



 

	

	

	

	

	

	


