ZÁPISNICA
z XXV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kojaticiach
konané dňa 01.08.2018
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 Jána Mikulu.
Za overovateľov zápisnice určil starosta obce Mgr. Petra Fatľu 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.
- Brány na cintoríny sú hotové vykonávajú sa prípravné práce na osadenie.
- Stretnutie starostu s exekútorkou ohľadom domu Polákových v Kojaticiach – dohoda
na pracovné stretnutie na mieste aj so susedmi.
- Je vypracovaný projekt - dopravné značenie v obci.
4.Schválenie, určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce pre nové volebné obdobie
2018 - 2022.
Starosta obce informoval prítomných poslancov, že v súvislosti s blížiacimi sa voľbami do
orgánov samosprávy obci, ktoré sa budú konať 10.11.2018 je potrebné schváliť podľa § 11
ods. 4 písm. i) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, výkon funkcie starostu Kojatice pre nové volebné obdobie rokov 2018 – 2022.
Starosta navrhol schváliť výkon funkcie starostu obce v rozsahu jedna, t. z. v plnom rozsahu.
Poslanci tento návrh jednohlasne schválili.
Prítomných: 5
Hlasovanie:

za: 5 poslanci

proti: -

zdržal sa: -

5.Schválenie, určenie počtu poslancov v novom volebnom období rokov 2018 - 2022.
Starosta obce informoval prítomných poslancov, že v súvislosti s blížiacimi sa voľbami do
orgánov samosprávy obci, ktoré sa budú konať 10.11.2018 je potrebné určiť podľa § 11 ods. 3
zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 166 zákona
č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov, počet poslancov obce Kojatice v novom volebnom
období rokov 2018 – 2022. Starosta navrhol schváliť – určiť počet poslancov v novom
volebnom období tak ako doteraz t. j. 7 poslancov.
Poslanci tento návrh jednohlasne schválili.
Prítomných: 5
Hlasovanie:

za: 5 poslanci

zdržal sa: -

proti: -

K bodu 6 – Rôzne.
Starosta oboznámil prítomných poslancov:
- Na futbalovom ihrisku sa dňa 10.7.2018 uskutočnila vydarená akcia „Gól za život“
organizátor FK Kojatice spolupráca s obcou a ďalšími miestnymi organizáciami.
- Vyšla kniha s názvom „Odetí do krásy“ – prezentácia krojov z Kojatíc.
- Žiadosť o dotáciu na kultúru z PSK – dotácia pre obec vo výške 1000 €.
- ŽoNFP na projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy –
Kojatice“ – zmluva je podpísaná.
- 2.8.2018 stretnutie s rodinou Priščákových ohľadom pozemku na cestu v Šarišských
Lužiankach.
K bodu 7 – Diskusia.
Ing. Kozák – problém na futbalovom ihrisku rómske deti skáču po striedačkách a ničia nový
trávnik – viac do pozornosti miestnej občianskej poriadkovej služby.
K bodu 8 – Záver.
Starosta obce Anton Aštary poďakoval prítomným poslancom za účasť na rokovaní.
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