ZÁPISNICA
z X. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kojaticiach
konané dňa 28.07.2016
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.
Poslanec Vladimír Tirdiľ sa ospravedlnil z neúčasti na zasadnutí OZ. Poslanec Ing. Jozef
Kozák sa ospravedlnil, príde neskôr.
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 zapisovateľku starosta obce určil Moniku Marusinovú.
Za overovateľov zápisnice určil starosta obce Milana Cimermana a Jána Mikulu.
Overovateľov zápisnice a zapisovateľku poslanci vzali na vedomie.
Program zasadnutia, ktorý tvorí prílohu č.2 tejto zápisnice, prečítal starosta obce a 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 – VSD – cenová ponuka na verejné osvetlenie.
Starosta obce privítal pracovníka VSE Košice Maroša Čekana požiadal ho o predloženie
cenovej ponuky na rekonštrukciu verejného osvetlenia spolu s návrhom zmluvy. Vysvetlil
poslancom, že obec nepoužije na rekonštrukciu vlastné prostriedky, zároveň garantujú na 10
rokov servis VO a dodávku elektrickej energie. Cenová ponuka tvorí prílohu č.3 tejto
zápisnice, ale môže byť prepracovaná, lebo závisí od počtu stĺpov VO.
Prišiel poslanec Ing. Jozef Kozák o 18.35 hod.
Poslanci po diskusii súhlasili s rekonštrukciou verejného osvetlenia a poverili starostu obce
Antona Aštaryho rokovaním s VSE, VSD Košice ohľadom cenovej ponuky a splnomocnili
starostu obce k podpísaniu zmluvy.
Prítomných: 6
Hlasovanie:

za: 6 poslanci

proti: -

zdržal sa: -

K bodu 5 – Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke k 31.12.2015.
Správu nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu obce Kojatice k účtovnej závierke
k 31.12.2015 prečítal starosta obce Anton Aštary (tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice). Táto
správa bola poslancom odoslaná mailom pred konaním zastupiteľstva. Prítomní poslanci
nemali pripomienky a vzali na vedomie Správu nezávislého audítora Obecnému
zastupiteľstvu Kojatice z 26.07.2016.
Prítomných: 6
Hlasovanie:

za: 6 poslanci

proti: -

zdržal sa: -

K bodu 6 – Individuálna výročná správa Obce Kojatice za rok 2015. Správa audítora
o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou k 31.12.2015.
Dodatok správy audítora z 26.07.2016 o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
k 31.12.2015 (tvorí prílohu č.5 tejto zápisnice). Individuálna výročná správa Obce Kojatice za
rok 2015 je zverejnená na stránke obce www.kojatice.sk a tvorí prílohu č.6 tejto zápisnice.
Dodatok správy audítora z 26.07.2016 o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
k 31.12.2015 a Individuálnu výročnú správu Obce Kojatice za rok 2015 poslanci vzali na
vedomie.
Prítomných: 6
Hlasovanie:

za: 6 poslanci

proti: -

zdržal sa: -

K bodu 7 – Záznam hlavného kontrolóra z kontroly plnenia rozpočtu obce Kojatice
k 30.06.2016.
Záznam z kontroly plnenia rozpočtu obce Kojatice k 30.06.2016 prečítal hlavný kontrolór Ing.
Milan Marchevský. Tento záznam z kontroly bol poslancom odoslaný mailom spolu
s pozvánkou na obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór obce 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 30.06.2016 vzali prítomní
poslanci na vedomie a tvorí prílohu č.7 tejto zápisnice.
Prítomných: 6
Hlasovanie:

za: 6 poslanci

proti: -

zdržal sa: -

K bodu 8 – Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach č.2 – č.6.
Informáciu o prijatých rozpočtových opatreniach starostu obce 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. Prijaté
rozpočtové opatrenia starostom obce boli odoslané mailom poslancom OZ a tvoria prílohy
č.8, č.9, č.10, č.11 a č.12 tejto zápisnice. Rozpočtové opatrenia č.2/2016, 3/2016, 4/2016,
5/2016 a 6/2015 vzali poslanci na vedomie.
Prítomných: 6
Hlasovanie:

za: 6 poslanci

proti: -

zdržal sa: -

K bodu 9 – Prerokovanie návrhu VZN č. 34 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s
drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kojatice.
Návrh VZN č.34 prečítal a vysvetlil poslancom dôvod prijatia nového VZN a to schválenie
nového zákona NR SR č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Návrh VZN č.34 bol zverejnený na úradnej tabuli od dňa
30.06.2016 do 28.07.2016 a tvorí prílohe č.13 tejto zápisnice. Návrh VZN č.34 bol pred
konaním zastupiteľstva doručený všetkým poslancom mailom. Po vzájomnej diskusii
prítomní poslanci jednohlasne schválili VZN č.34 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kojatice.
Prítomných: 6
Hlasovanie:

za: 6 poslanci

proti: -

zdržal sa: -

K bodu 10 - Schválenie predloženie ŽoNFP na RO pre OP KŽP, názov projektu
„Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Kojatice“- kód
výzvy, OPKZP-PO1-SC111-2016-11 v rámci operačného programu Kvalita životného
prostredia v súvislosti s výzvou č. 11 na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na
zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu.
Navrhovaný vyššie uvedený projekt predložil poslancom obecného zastupiteľstva starosta
obce jedná sa o biologicky rozložiteľný komunálny odpad napríklad zo záhrad, sadov a pod.
hniezda pre kontajnery na tento odpad sú projektované na obecných pozemkoch. V rámci
projektu sú aj kamery, nákup vozového parku na tieto účely. Spolufinancovanie obce
z vlastných zdrojov je 5% z predloženého projektu čo predstavuje sumu 18 696,00 €.
Poslanci po krátkej diskusii jednohlasne schválili predloženie ŽoNFP a spolufinancovanie
obce v uvedenej výške.
Prítomných: 6
Hlasovanie:

za: 6 poslanci

proti: -

zdržal sa: -

K bodu 11 - Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2016, nezákonne
uložený odpad, v zmysle zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
Navrhovaný vyššie uvedený projekt predložil poslancom obecného zastupiteľstva starosta
obce, jedná sa o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2016 z Environmentálneho fondu
na likvidáciu nezákonne uloženého odpadu tzv. čierne skládky. V uvedenom projekte má
obec záujem o sanáciu skládky v rómskej osade. Aj v tomto projekte je spolufinancovanie
z rozpočtu obce. Poslanci po vzájomnej diskusii schválili predloženie žiadosti o poskytnutie
podpory formou dotácie na rok 2016 z Environmentálneho fondu.
Prítomných: 6
Hlasovanie:

za: 6 poslanci

proti: -

zdržal sa: -

K bodu 12 – Žiadosti.
V tomto bode starosta prezentoval poslancom ešte jednu výzvu na podanie žiadosti o dotáciu
pre MRK na vodu vo výške 5 000 € a komunikáciu vo výške 15 000 € (spolufinancovanie
3 000 €) v rómskej osade so spolufinancovaním z rozpočtu obce, pri jednom projekte 5% a pri
druhom projekte 20% z celkovej poskytnutej dotácie. Poslanci jednohlasne schválili

predloženie tejto žiadosti na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne
nepriaznivých situácií rómskej komunity a spolufinancovanie z vlastných zdrojov rozpočtu
obce.
Prítomných: 6
Hlasovanie:

za: 6 poslanci

proti: -

zdržal sa: -

Ďalej starosta obce v tomto bode prečítal žiadosti doručené na obecný úrad.
1. Žiadosť Bartolomeja Tartaľa doručená 23.5.2016 o preplatenie výdavkov spojených
s opravou priekopy pri rodinnom dome (príloha č.14). Poslanci po vzájomnej diskusii
jednohlasne neschválili preplatenie tejto žiadosti.
Prítomných: 6
Hlasovanie:

za: -

proti: 6 poslanci

zdržal sa: -

2. Žiadosť DHZ Kojatice o zakúpenie prívesného vozíka pre potreby DHZ, ale aj pre samotnú
obec a ostatné zložky patriace pod obec. Dôvodom je potreba prevážania PS 12 na športové
podujatia a tréningy družstiev DHZ (príloha č.15). Poslanci jednohlasne súhlasili a schválili
nákup prívesného vozíka pre potreby DHZ z rozpočtu obce.
Prítomných: 6
Hlasovanie:

za: 6 poslanci

proti: -

zdržal sa: -

3. Opätovná žiadosť Mgr. Marty Bugárovej doručená dňa 26.04.2016 o zrealizovanie
pokládky rúr na zvedenie dažďovej vody v o0blasti výstavby rodinných domov – časť Šváby
(príloha č.16). Starosta oboznámil poslancov, že je vypracovaná priebežná kalkulácia
nákladov ktorá činí cca 14 000 €. Poslanci po vzájomnej diskusii súhlasili s realizáciou tejto
akcie s tým, aby starosta obce najprv inicioval stretnutie všetkých vlastníkov pozemkov
a rodinných domov a na tomto stretnutí dohodnúť spôsob realizácie úpravy priekopy
a finančnú spoluúčasť všetkých zainteresovaných vlastníkov t.j. rúry pred vstupom do domu +
prácu si každý uhradí sám.
4. Žiadosť Milana Cimermana o riešenie priekopy pred domom, ktorá je vždy po dažďoch
zanesené nánosmi blata a kameňov, zároveň sa upcháva kanál a voda s nánosmi vyteká na
miestnu komunikáciu, aj DHZ prepichovali kanál (príloha č.17). Poslanci navrhli a súhlasili
vybrať rúry z predzáhradky u suseda a tak vyčistiť zapchaté rúry. Poslanca Milana
Cimermana poverili vyriešením tejto žiadosti o riešenie priekopy pred domom a po dohode
so susedom vybrať rúry v predzáhradke za asistencie DHZ.
5. Žiadosť Petra Kočiša o odkúpenie pozemku parcela číslo 148/1 v KÚ Šarišské Lužianky
(príloha č.18). Poslanci poverili starostu obce, aby zrealizoval spoločné stretnutie poslancov
obecného zastupiteľstva na tvári miesta.
Prítomných: 6
Hlasovanie:

za: 6 poslanci

proti: -

zdržal sa: -

K bodu 13 – Rôzne.
V tomto bode starosta obce informoval poslancov:
- Teraz vychádzajú výzvy na zníženie energetickej náročnosti verejných budov. Pre nás
sa jedná o budovu MŠ je tam tiež 5% spolufinancovanie obce z vlastných zdrojov
(predbežná kalkulácia príloha č.19).
- Dňa 28.05.2016 sa uskutočnila akcia Deň rodiny v priestoroch Baru u Popa
Havarijné stavy:
- priekopa v Kojatickej Doline vymýva plynové potrubie, havarijný stav – nutná oprava
cca 35 ks rúry 60-ky.
- v časti Šarišské Lužianky pri Fatľových sa zosúva pôda, potrebné dať väčšie rúry –
havarijný stav.
- Kúria Šarišské Lužianky - tiež je potrebná oprava.
- PHSR je rozpracovaný.
- Riešiť znalecký posudok na budovu č.58, ktorá je v prenájme Sandra Cresciniho.
- Osloviť SSC – prečistiť priekopy

K bodu 14 - Diskusia.
Ing. Jozef Kozák – mladí z nových domov, ktorí bývajú na ich ulici vypúšťajú do priekopy
fekálie treba to riešiť.
Starosta obce – obec neeviduje žiadnu oficiálnu sťažnosť.
Michal Roba – informácia ohľadom naberania vody zo studne v parku v Kojaticiach, ktorá
slúži ako rezervoár pre potreby DHZ
K bodu 15 - Záver.
Starosta obce Anton Aštary poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť na
rokovaní.
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