ZÁPISNICA
z XXVII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kojaticiach
konané dňa 25.10.2018
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.
Poslanec Vladimír Tirdiľ sa ospravedlnil príde neskôr.
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 Ing. Jozefa Kozáka a Michala Robu.
.
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 uznesenia prijaté na predchádzajúcom
zastupiteľstve sú splnené.
K bodu 4 – Záznam z kontroly plnenia rozpočtu obce Kojatice k 30.06.2018.
Záznam hlavného kontrolóra z kontroly plnenia rozpočtu obce Kojatice k 30.06.2018 prečítal
starosta obce. Tento záznam z kontroly je zverejnený na stránke obce www.kojatice.sk.
Hlavný kontrolór obce v zázname skonštatoval, že celkovo možno posudzovať vývoj
rozpočtu v súlade so zámerom bez potreby vstupovať do rozpočtového procesu. Záznam
z kontroly plnenia rozpočtu obce Kojatice k 30.06.2018 vzali prítomní poslanci na vedomie
a tvorí prílohu č.3 tejto zápisnice.
Prítomných: 6
Hlasovanie:

za: 6 poslanci

proti: -

zdržal sa: -

K bodu 5 – Správa audítora obecnému zastupiteľstvu k účtovnej závierke za rok 2017
a Výročná správa obce Kojatice za rok 2017.
Správu nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu obce Kojatice k účtovnej závierke
k 31.12.2017 a overenie súladu Výročnej správy obce Kojatice za rok 2017 s účtovnou
závierkou 2017 prečítal starosta obce Anton Aštary (príloha č.4 tejto zápisnice). Výročná
správa obce Kojatice za rok 2017 tvorí prílohu č. 5 tejto zápisnice. Prítomní poslanci nemali

pripomienky a vzali na vedomie Správu nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu
Kojatice zo dňa 24.10.2018 a Výročnú správu obce Kojatice za rok 2017.
Prítomných: 6
Hlasovanie:

za: 6 poslanci

proti: -

zdržal sa: -

K bodu 6 – Schválenie predloženie Žiadosti o NFP, Kód výzvy: OPLZ-PO5-2018-1,
Názov projektu: Miestna občianska poriadková služba v obci Kojatice.
Starosta obce informoval poslancov, že vyšla nová výzva na MOPS, je potrebné podať
ŽoNFP a schváliť spolufinancovanie min.5% z celkových výdavkov projektu. Je vhodné túto
žiadosť podať, nakoľko sa zvyšuje minimálna mzda, a tá je v novej žiadosti zohľadnená.
Znížia sa náklady obce na pracovníkov MOPS. Počet pracovníkov bude nezmenený. Poslanci
súhlasili a jednohlasne schválili predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na SO,
pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce, kód výzvy OPLZ-PO52018-1, názov projektu: Miestna občianska poriadková služba v obci Kojatice, povinné
spolufinancovanie projektu t. j. min. 5% z celkových oprávnených výdavkov z rozpočtu obce,
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 – Schválenie predloženie Žiadosti o NFP, Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC1112017-33 Názov projektu: Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci
Kojatice.
Starosta obce informoval poslancov, že uvedená ŽoNFP je už OZ schválená uznesením
č.148/03/2018 zo dňa 14.3.2018, ale zmenila sa výška 5% spolufinancovania na 19 743,16 €
a je potrebné znova schváliť OZ. Tento projekt je stále živý a externá firma na ňom pracuje.
Poslanci súhlasili a jednohlasne schválili uznesenie v tomto znení: Predloženie žiadosti o NFP
na SO, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-33, názov projektu: „Zhodnocovanie
biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Kojatice“, zabezpečenie
povinného spolufinancovania projektu min. 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu
t. j. vo výške 19 743,16 € z vlastných zdrojov, zabezpečenie financovania neoprávnených
výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými
oprávnenými výdavkami projektu. Zároveň zrušili uznesenie OZ č. 148/03/2018 zo dňa
14.3.2018.
Prítomných: 6
Hlasovanie:

za: 6 poslanci

proti: -

zdržal sa: -

K bodu 8 – Prijaté rozpočtové opatrenia – informácia, schválenie.
Informáciu o prijatých rozpočtových opatreniach prečítala ekonómka obce Monika
Marusinová. Rozpočtové opatrenia boli prijaté starostom obce z dôvodu povoleného
prekročenia výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a presun rozpočtových prostriedkov
v rámci schváleného rozpočtu pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky a to
bežné výdavky a kapitálové výdavky. Prijaté rozpočtové opatrenia tvoria prílohy č.6, č.7, č.8

tejto zápisnice. Rozpočtové opatrenia č.4/2018, 5/2018, 6/2018 poslanci vzali na vedomie
a jednohlasne schválili.
Prítomných: 6
Hlasovanie:

za: 6 poslanci

proti: -

zdržal sa: -

K bodu 9 – Rôzne.
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov so žiadosťami, ktoré boli doručené na obecný
úrad.
1. Žiadosť pána Jozefa Kohúta na prenájom pozemku v k. ú. Kojatice na rekreačné účely,
na dobu 20 rokov, s nájomným vo výške 10 € / ročne. Jedná sa o chatu pri rómskej
osade. Poslanci súhlasili a schválili navrhovanú výšku ročného nájomného a dobu
prenájmu na 20 rokov, zároveň poverili starostu obce Antona Aštaryho vypracovaním
a podpísaním nájomnej zmluvy.
Prítomných: 6
Hlasovanie:

za: 6 poslanci

proti: -

zdržal sa: -

2. Žiadosť starostu obce Antona Aštaryho o preplatenie nevyčerpanej dovolenky za rok
2017, ktorú starosta obce nemohol vyčerpať z dôvodu dlhodobej PN, poslanci podľa
žiadosti jednohlasne schválili.
Prítomných: 6
Hlasovanie:

za: 6 poslanci

proti: -

zdržal sa: -

O 19.00 hod. prišiel poslanec Vladimír Tirdiľ.
Ďalej starosta oboznámil prítomných poslancov:
- Žiadosť na rozšírenie kamerového systému – schválili nám 5 000 €.
- Realizácia rekonštrukcie verejného osvetlenia začne od 5.11.2018.
- Na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice sme nedostali dotáciu.
- Maľovanie priestorov OcÚ, KD, strechy v Šarišských Lužiankach
- Realizácia nových brán na všetkých cintorínoch, t. j. 4 ks + krížiky, osadenie...
- Informačné tabule
K bodu 10 – Záver.
Starosta obce Anton Aštary poďakoval prítomným poslancom za účasť na všetkých
rokovaniach počas celého volebného obdobia a v súvislosti s blížiacimi voľbami do orgánov
samosprávy obcí, ktoré budú 10.11.2018, zaželal kandidujúcim veľa šťastia a poďakoval za
prácu tým, ktorý sa nebudú uchádzať o poslanecký mandát v obci.
Zapisovateľka: Monika Marusinová

Starosta obce:

Overovatelia:

Anton Aštary

Ing. Jozef Kozák
Michal Roba

