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

konané dňa 24.08.2018 
 

 

 

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.  

Poslanci Michal Roba a Vladimír Tirdiľ sa ospravedlnili z neúčasti na zasadnutí.  

Starosta obce skonštatoval, že prítomných poslancov je 5 a zasadnutie obecného 

zastupiteľstva je uznášania schopné. 

 

 

K bodu 2 – Schválenie programu – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

Za zapisovateľa starosta obce určil Antona Aštaryho. 

Za overovateľov zápisnice určil starosta obce Jána Mikulu a Jozefa Lukáča.          . 

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: 5 

Hlasovanie:   za: 5 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 podanie Žiadosti od MV SR na poskytnutie dotácie na podporu 

sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej 

komunity – výzva VIII/2018. 

Starosta obce oboznámil poslancov s možnosťou podať žiadosť na MV SR o poskytnutie 

dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých 

situácií rómskej komunity – výzva VIII/2018 s názvom projektu: „Podpora svojpomocnej 

výstavby obydlí a vysporiadania vlastníckych vzťahov prostredníctvom vybudovania 

infraštruktúry“, zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu z rozpočtu obce vo 

výške minimálne 5% z celkových oprávnených výdavkov z vlastných zdrojov a zabezpečenie 

financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel medzi celkovými 

výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu. Poslanci súhlasili 

a jednohlasne schválili spracovanie a podanie tejto žiadosti 

 

Prítomných: 5 

Hlasovanie:   za: 5 poslanci          proti: -                zdržal sa: - 

 

 



K bodu 7 – Diskusia. 

Do diskusie sa nik neprihlásil. 

 

K bodu 8 – Záver. 

Starosta obce Anton Aštary poďakoval prítomným poslancom za účasť na rokovaní.  

 

Zapisovateľ: Anton Aštary 

 

 

 

 

Starosta obce:                           Overovatelia:       

                        

Anton Aštary          Ján Mikula 

 

         Jozef Lukáč 

 

 

                    

 

 

                                                            

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 


