ZÁPISNICA
z XXIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kojaticiach
konané dňa 14.03.2018

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.
Starosta obce skonštatoval, že prítomných poslancov je 6 a zasadnutie obecného
zastupiteľstva je uznášania schopné. Poslanec Vladimír Tirdiľ sa ospravedlnil.

K bodu 2 – Schválenie programu – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Za zapisovateľku starosta obce určil Moniku Marusinovú.
Za overovateľov zápisnice starosta obce určil Jozefa Lukáča a Mgr. Petra Fatľu.
Overovateľov zápisnice a zapisovateľku poslanci vzali na vedomie.
Program zasadnutia, ktorý tvorí prílohu č.2 tejto zápisnice, prečítal starosta obce. Starosta
obce navrhol doplniť - vsunúť do programu Bod č. 5 – Výber spracovateľa na Územný plán
obce (ÚPN-O) Kojatice - Zmeny a doplnky č.1/2018. Prítomní poslanci súhlasili s doplnením
tohto bodu a program XXIII. zasadnutia OZ jednohlasne schválili.
Prítomných: 6
Hlasovanie:

za: 6 poslanci

proti: -

zdržal sa: -

K bodu 3 – Kontrola prijatých uznesení.
Starosta oboznámil poslancov, že všetky body minulého uznesenia sú splnené predchádzajúce
sa priebežne plnia.
K bodu 4 - Prejednanie a odsúhlasenie konkrétnych formulácií dodatkov k podaným
žiadostiam o NFP.
Starosta obce prečítal poslancom nižšie uvedené formulácie uznesení, s ktorými už OZ
súhlasilo, ale neboli správne formulované podľa požiadaviek k jednotlivým ŽoNFP. Preto ich
starosta obce ešte raz prečítal a poslanci každú formuláciu podľa kódu výzvy a názvu projektu
osobitne schválili. Vzory formulácií tvoria prílohy č.3, č.4 a č.5 tejto zápisnice.
1. Obecné zastupiteľstvo v Kojaticiach súhlasí:
-s predložením žiadosti ŽoNFP na SO, pričom ciele projektu sú v súlade s platným
programom rozvoja obce a platným územným plánom obce, kód výzvy: OPLZ-PO6-SC6112016-3, názov projektu: „Rómska osada – miestny vodovod KÓPIA“,
-so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu t.j. min. 5% z celkových
oprávnených výdavkov vo výške 3 836,33 € z vlastných zdrojov,
-so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel
medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu.

Prítomných: 6
Hlasovanie:

za: 6 poslanci

proti: -

zdržal sa: -

2. Obecné zastupiteľstvo v Kojaticiach súhlasí:
-s predložením žiadosti ŽoNFP na SO: kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-33, názov
projektu: „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Kojatice“,
-so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu t.j. min. 5% z celkových
oprávnených výdavkov vo výške 18 747,50 € z vlastných zdrojov,
-so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel
medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu.
Prítomných: 6
Hlasovanie:

za: 6 poslanci

proti: -

zdržal sa: -

3. Obecné zastupiteľstvo v Kojaticiach súhlasí:
-s predložením ŽoNFP názov projektu „Komunitné centrum Kojatice“ kód výzvy: OPLZPO6-SC613-2017-2 na SO, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja
obce a platným územným plánom obce,
-so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu t.j. min. 5% z celkových
oprávnených výdavkov,
-so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel
medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu.
Prítomných: 6
Hlasovanie:

za: 6 poslanci

proti: -

zdržal sa: -

K bodu 5 - Výber spracovateľa na Územný plán obce (ÚPN-O) Kojatice - Zmeny
a doplnky č.1/2018.
V tomto bode starosta oboznámil poslancov s cenovými ponukami troch uchádzačov na
obstarávateľskú činnosť - Územný plán obce (ÚPN-O) Kojatice – Zmeny a doplnky č.1/2018.
Cenové ponuky tvoria prílohy č.6, č.7 a č.8 tejto zápisnice.
1.Uchádzač Ing. arch, Ľubomír Polák, Prešov, cenová ponuka 1 890 €
2.Uchádzač Ing. arch. Vladimír Debnár, Prešov, cenová ponuka 2 500 €
3.Uchádzač Ing. arch. Katarína Štofanová, Prešov, cenová ponuka 2 000 €
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne vybralo a schválilo uchádzača pod č. 1 s najnižšou
cenovou ponukou Ing. arch. Ľubomíra Poláka, Prešov, na obstarávateľskú činnosť – Územný
plán obce (ÚPN-O) Kojatice – Zmeny a doplnky č.1/2018 a poverili starostu obce ďalšími
potrebnými krokmi k uzavretiu zmluvy.
Prítomných: 6
Hlasovanie:

za: 6 poslanci

proti: -

zdržal sa: -

K bodu 6 – Rôzne.
- V tomto bode starosta najprv privítal Mgr. Rastislava Mikloška, ktorý prítomným
poslancom predstavil svoj návrh, vizualizáciu v 2D a 3D originálnych
architektonických, atypických zastávok SAD pre Kojatice a jej časti Šarišské

Lužianky a Kojatická Dolina v 5-tich variantoch. Vychádzal z rázovitosti obce, jej
originality a vhodnosti umiestnenia zastávok do priestoru a použitý materiál. Preto
ponúkol 5 odlišných štúdií. Poslanci diskutovali o možnosti výstavby 5 rozdielnych
zastávok alebo 5 zastávok rovnakých. Poslanci po vzájomnej diskusii schválili
predstavené varianty s malými úpravami, ktoré budú zapracované do projektu
a súhlasili s vypracovaním architektonickej štúdie a projektovej dokumentácie
k realizácii projektu drobnej stavby – zastávky SAD v obci Kojatice, konkrétne:
atypické, originálne architektúry zastávok, v piatich variantoch vypracované Mgr.
Rastislavom Mikloškom, projektantom.
Prítomných: 6
Hlasovanie:

-

proti: 1
Mgr. Peter Fatľa

zdržal sa: -

Ďalej starosta obce informoval, že sa blíži oslava 770. výročia prvej písomnej
zmienky, ktorá je naplánovaná na 23.6.2018. Je potrebné dohodnúť, či budeme robiť
veľké oslavy ako pred 10 rokmi (cca 250 000 Sk) alebo v menšom. Poslanec Ján
Mikula bol za menšie oslavy. Starosta dal najprv hlasovať za väčšie oslavy
s rozpočtom a rozpočtovým opatrením do výšky 10 000 € na zabezpečenie akcie 770.
výročie prvej písomnej zmienky obce Kojatice.

Prítomných: 6
Hlasovanie:

-

za: 5 poslanci

za: 5 poslanci

proti: -

zdržal sa: 1
Ján Mikula

Starosta obce ďalej informoval o doručených žiadostiach riaditeľky Základnej školy
v Kojaticiach, ktorá opätovne už 3 krát upozorňuje na havarijný stav budov, priestorov
a oplotenia a žiada písomné stanovisko prenajímateľa - vlastníka budovy a pozemku,
ktorým je Rímskokatolícka farnosť Božieho milosrdenstva Svinia, filiálka Kojatice,
nakoľko doposiaľ tak neučinili a nedali žiadne vyjadrenie k havarijným stavom.
Hygienickú maľbu budov zabezpečí obec. Kópie žiadostiach tvoria prílohy č. 9 a č.10
tejto zápisnice.
Poslanci poverili starostu obce preposlať doručenú žiadosť riaditeľky ZŠ Kojatice,
ktorá opätovne upozorňuje na havarijný stav budov, priestorov a oplotenia základnej
školy, prenajímateľovi a vlastníkovi, t.j. Rímskokatolíckej farnosti Božieho
milosrdenstva Svinia, filiálke Kojatice.

Starosta obce v tomto bode informoval poslancov:
- Vyhlásená je výtvarná a literárna súťaž k 770. výročiu prvej písomnej zmienky,
podmienky sú zverejnené na internetovej stránke obce www.kojatice.sk a úradnej
tabuli vyhlásenie tvorí prílohu č.11 tejto zápisnice.
- Projekt, žiadosť o výstavbu multifunkčné ihriska bol podaný.
- Projekt Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Kojatice – je na veľmi dobrej
ceste – všetko máme splnené.
- Cesta k Priščákovi verejná vyhláška.

-

Dopravné značenia miestnych komunikácií – je potrebné vypracovať projektovú
dokumentáciu dopravného značenia MK v obci Kojatice a jej častiach Šarišské
Lužianky a Kojatická Dolina.
Verejné osvetlenie – začal sa proces verejného obstarávania.
Smerové tabule – potreba riešenia pre lepšiu orientáciu v obci.

K bodu 7 - Diskusia.
Do diskusie sa nik neprihlásil.
K bodu 8 - Záver.
Starosta obce Anton Aštary poďakoval prítomným poslancom za účasť na rokovaní.
Zapisovateľka:
Monika Marusinová

Starosta obce:

Overovatelia:

Anton Aštary

Mgr. Peter Fatľa
Jozef Lukáč

