ZÁPISNICA
z XV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kojaticiach
konané dňa 30.03.2017
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 Oľgu Kozákovú.
Za overovateľov zápisnice určil starosta obce Ing. Jozefa Kozáka a Mgr. Petra Fatľu.
.
Overovateľov zápisnice a zapisovateľku poslanci vzali na vedomie.
Program zasadnutia, ktorý tvorí prílohu č.2 tejto zápisnice, prečítal starosta obce. Poslanec
Ján Mikula navrhol doplniť do programu Bod č. 7 - Prerokovanie zákazu používania
pyrotechniky na základe sťažnosti. Prítomní poslanci súhlasili s doplnením bodu a 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 – Schválenie predloženie ŽoNFP – kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19,
názov projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Kojatice“ a výšku
spolufinancovania.
Starosta obce predložil poslancom rozpočet na projekt „Zníženie energetickej náročnosti
budovy Materskej školy Kojatice“. Celkový rozpočet na tento projekt je vo výške 248 034,87
€ a spolufinancovanie vo výške 5% z rozpočtu obce predstavuje čiastku 12 401,74 €. Kópie
krycieho lisu rozpočtu a rekapitulácie objektov stavby sú prílohou č.3 tejto zápisnice. Poslanci
po vzájomnej diskusii jednohlasne schválili predloženie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok na tento projekt kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19 a maximálnu výšku
spolufinancovania zo strany žiadateľa stanovenú z celkových oprávnených výdavkov, ktorá
predstavuje čiastku 12 401,74 € a prípadné neoprávnené výdavky.
Prítomných: 6
Hlasovanie:

za: 6 poslanci

proti: -

zdržal sa: -

K bodu 5 – VSD – schválenie cenovej ponuky.
Starosta obce v tomto bode predložil konečnú Cenovú ponuku pre Obec Kojatice zo dňa 27.02.2017,
kde výška mesačnej platby s DPH je 1 440 €. Kópia cenovej ponuky tvorí prílohu č.4 tejto zápisnice.

V tejto cenovej ponuke sú zahrnuté nové ulice, svietidlá, lampy, ihrisko, podperné body a i. čo starosta
obce riešil s pracovníkmi VSD. Prítomní poslanci po vzájomnej diskusii jednohlasne schválili
predloženú cenovú ponuku.
Prítomných: 6
Hlasovanie:

za: 6 poslanci

proti: -

zdržal sa: -

K bodu 6 – Vysporiadanie pozemkov v rómskej osade pod existujúcimi domami.
Starosta obce informoval poslancov, že 6 domov v rómskej osade je potrebné vysporiadať a to
pozemky či sa bude jednať o odpredaj pozemkov alebo o dlhodobý prenájom. Starosta obce
prečítal stanovisko Lenky Hujdičovej. Starosta obce po vzájomnej diskusii dal hlasovať
o dlhodobom prenájme týchto pozemkov na 50 rokov s čo najlepšími podmienkami pre obec
ako prenajímateľa, čo prítomní poslanci schválili.
Prítomných: 6
Hlasovanie:

za: 5 poslanci

proti: -

zdržal sa: 1
Vladimír Tirdiľ

K bodu 7 – Prerokovanie zákazu používania pyrotechniky na základe sťažnosti.
Ján Mikula oboznámil prítomných poslancov o sťažnosti p. Lenky Kacvinskej, ktorá bola
obci doručená v januári 2017 a ktorú riešila Komisia verejného poriadku a sťažností.
Sťažovateľka zároveň žiada úplný zákaz používania pyrotechniky na území Kojatíc. Po
vzájomnej diskusii prítomní poslanci neschválili úplný zákaz používania pyrotechniky v obci
Kojatice, nakoľko sa takéto zákazy neosvedčili v iných obciach a mestách.
Prítomných: 6
Hlasovanie:

za: 6 poslanci

proti: -

zdržal sa: -

K bodu 8 - Rôzne.
Starosta oboznámil prítomných poslancov:
obec dostala dotáciu na Kamerový systém vo výške 10 000 €, spolufinancovanie z rozpočtu
obce vo výške 2 526,50 €
bola podaná žiadosť na PSK o dotáciu na kultúru – stoličky do KD
Michal Roba – DHZ dňa 11.6.2017 plánuje Okresnú súťaž a 16.7.2017 súťaž O pohár starostu
obce.
Potom starosta obce vysvetlil poslancom, že obec nemá platný PHSR a navrhol schváliť
predĺženie platnosti Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kojatice, ktorý bol
prijatý Uznesením OZ Kojatice č.40/2008 zo dňa 28.11.2008, do prijatia nového Plánu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kojatice.
Prítomných: 6
Hlasovanie:

za: 6 poslanci

proti: -

zdržal sa: -

K bodu 7 – Záver.
Starosta obce Anton Aštary poďakoval prítomným poslancom a hosťom za účasť na rokovaní.
Zapisovateľka: Oľga Kozáková
Starosta obce:
Anton Aštary

Overovatelia:
Ing. Jozef Kozák
Mgr. Peter Fatľa

