
Z Á P I S N I C A 
 

zo XVII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kojaticiach 
konané dňa 30.05.2017 

 
 
 

 
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.  

Starosta obce skonštatoval, že prítomných poslancov je 7 a zasadnutie obecného 
zastupiteľstva je uznášania schopné. 
 
 
K bodu 2 – Schválenie programu – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
Zapisovateľom je starosta obce Anton Aštary. 
Za overovateľov zápisnice určil starosta obce  Mgr. Petra Fatľu a Jána Mikulu          . 
Overovateľov zápisnice a zapisovateľa poslanci vzali na vedomie. 
Program zasadnutia, ktorý tvorí prílohu č.2 tejto zápisnice, prečítal starosta obce. Prítomní 
poslanci program zasadnutia jednohlasne schválili. 
 
Prítomných: 7 
Hlasovanie:   za: 7 poslanci          proti: -                zdržal sa: - 
 
 
K bodu 3 – Schválenie predloženie žiadosti o poskytnutí dotácie v programe „Podpora 
rozvoja športu“ na rok 2017 so zameraním na výstavbu multifunkčných ihrísk 
a schválenie spoluúčasti obce z vlastných zdrojov.  
Starosta obce predstavil poslancom návrh žiadosti na Úrad vlády SR o poskytnutí dotácie 
v programe „Podpora rozvoja športu“ na rok 2017 so zameraním na výstavbu multifunkčných 
ihrísk - názov projektu „Podpora rozvoja športovej aktivity v obci Kojatice“. 
Do pozornosti dal dva rozpočty, na multifunkčné ihrisko variant „A“ bez gumoasfaltu (príloha 
č.3 tejto zápisnice) cena diela 59 722,98 € a variant „B“ s gumoasfaltom (príloha č.4 tejto 
zápisnice) cena diela 72 064,27 €, aby spoločne rozhodli, ktorý rozpočet predložiť do žiadosti. 
Výška požadovanej dotácia v žiadosti je 40 000 €. Obec má povinnú minimálne 5 % 
spoluúčasť z vlastných zdrojov. Podľa výberu variant „A“ alebo variant „B“ bude potrebné 
dofinancovať rozdiel medzi dotáciou a cenou diela ak obec bude úspešná. 
Po vzájomnej diskusii poslanci schválili predloženie žiadosti o poskytnutí dotácie v programe 
„Podpora rozvoja športu“ na rok 2017 na výstavbu multifunkčného ihriska, schválili variant 
„B“ s gumoasfaltom a minimálne 5% spolufinancovanie z rozpočtu obce z vlastných zdrojov.  
 
Prítomných: 7 
Hlasovanie:   za: 7 poslanci          proti: -                 zdržal sa: - 
 
 
 



K bodu 4 – Diskusia. 
Do diskusie sa nik neprihlásil. 
 
K bodu 5 – Záver. 
Starosta obce Anton Aštary poďakoval prítomným poslancom za účasť na rokovaní.  

 
Zapisovateľ: Anton Aštary 
 
 
Starosta obce:                           Overovatelia:       
                        
Anton Aštary          Mgr. Peter Fatľa 
 
         Ján Mikula 
 
 
                    
 
	

	

	

	


