ZÁPISNICA
z XI. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kojaticiach konaného
dňa 3.12.2012
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Ďalší prítomní: Anton Aštary, starosta obce
Riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Anton Aštary. Privítal
poslancov obecného zastupiteľstva, hlavného kontrolóra obce a ostatných prítomných.
Zasadnutia sa zúčastnili 4 poslanci podľa prezenčnej listiny.
Za zapisovateľku bola určená: Zuzana Beňová
Program zasadnutia:
1. Otvorenie – kontrola uznášania schopnosti
2. Schválenie programu - určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. „Človek v tísni“ (p. Michal Sládek – ďalší postup pri realizácii projektu)
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Návrh resp. úprava VZN č. 28/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kojatice
6. Žiadosť Únie žien o dotáciu na rok 2013
7. Žiadosť futbalového klubu o dotáciu na rok 2013
8. Žiadosť stolnotenisového klubu o dotáciu na rok 2013
9. Návrh rozpočtu na rok 2013
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Záver
Starosta obce určil za overovateľov zápisnice:
p. Tirdiľ Vladimír
p. Hudáček Jozef
K bodu 2 – Schválenie programu - určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce Anton Aštary prečítal program zasadnutia a tiež žiadosť p. Márie Dzurendovej
o úľavu na dani z nehnuteľnosti. Opýtal sa poslancov, či môže byť daná žiadosť zapracovaná do
programu. Poslanci súhlasili a žiadosť bola vsunutá do bodu 10. Rôzne.
K bodu 3 - „Človek v tísni“ (p. Michal Sládek – ďalší postup pri realizácii projektu)
Pán Michal Sládek, ako zástupca organizácie Človek v tísni informoval prítomných
o prebiehajúcom projekte a o workshope, ktorý sa uskutočnil od 15.11.2012 do 17.11.2012 .
Informoval o nasledujúcom postupe prebiehajúceho projektu. V nasledujúcom období bude
vytvorený návrh zmluvy s obcou Kojatice. Oboznámil o konkrétnej podmienke, že rodiny musia
začať so sporením a to od 20 € do 50 €. V nasledujúcom období od decembra 2012 do marca
2013 je naplánovaná legalizácia stavieb a to buď dodatočnou legislatívou stavby alebo stavebným
povolením (ohlásenie drobnej stavby). p. Hudáček Jozef sa opýtal, koľko rodín si začalo reálne
sporiť? p. Sládek odpovedal, že zatiaľ si vkladnú knižku zriadili 4 rodiny, ktoré pravidelne
vkladajú mesačne po 20 €. Tiež spresnil informáciu, že po nasporení cieľovej sumy im ETP

poskytne akoby „bonus“, teda 100 % z nasporenej sumy, ktorý im bude poskytnutý ako stavebný
materiál, nie peniaze v hotovosti. V prípade, že po určitom čase rodina nebude schopná ďalej
sporiť financie budú od nich získané napr. prostredníctvom osobitného príjemcu alebo dom
nebude v ich osobnom vlastníctve, kým ho „nesplatia“, kým nedosporia cieľovú sumu.
K bodu 4 – Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce informoval poslancov, že uznesenia sa postupne plnia. V krátkosti upresnil:
- zriadenie vecného bremena s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou – zmluva bola
odoslaná
- žiadosť o odkúpenie pozemku p. Muličák – záporná odpoveď bola odoslaná p. Muličákovej
- informácie ohľadom PPA a VÚB – uskutočnilo sa stretnutie – starosta obce a poslanci OZ
- žiadosť p. Kurucová – bolo zrealizované suché WC, na ktoré bolo poskytnutých 50 €
- stolnotenisový oddiel – dotácia bola vyčerpaná v sume 166 €
- FK Kojatice a MŠ Kojatice – internet bol zapojený
- VVS – prípojky sa realizujú
K bodu 5 - Návrh resp. úprava VZN č. 28/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kojatice
Pracovníčka OcÚ p. Zuzana Beňová predniesla návrh úpravy VZN o miestnych daniach
a miestnom poplatku, resp. dôvodovú správu k zmene VZN. Oboznámila o zákone 460/2011 Z.z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákona 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Informovala poslancov o zmenách, ktoré by mali
byť zapracované do VZN, ktoré účinnosť nadobudne 01.01.2013. Návrh úpravy VZN č.28/2012
sa bude schvaľovať na nasledujúcom zastupiteľstve.
K bodu 6 – Žiadosť Únie žien o dotáciu na rok 2013
Starosta obce prečítal žiadosť Základnej organizácie - Únie žien, ktorá žiada schválenie
finančných prostriedkov na chod organizácie na rok 2013 v sume 800 €.
Prítomných: 4
Hlasovanie: za: 4

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 7 – Žiadosť futbalového klubu o dotáciu na rok 2013
Starosta obce prečítal žiadosť futbalového klubu Kojatice na podporu rozvoja športu na rok 2013.
V roku 2011 boli náklady na činnosť FK cca 6400 €. Na rok 2013 žiada FK dotáciu v sume
8500 €, nakoľko sa zvýšila cena energie a taktiež je potrebné nakúpiť nové siete a počíta sa aj
s rekonštrukciou spŕch a bojlera.
Prítomných: 4
Hlasovanie: za: 3

proti: 0

zdržalo sa: 1 (p.Hudáček Jozef)

K bodu 8 – Žiadosť stolnotenisového klubu o dotáciu na rok 2013
Starosta obce prečítal a informoval o žiadosti stolnotenisového oddielu o schválenie finančného
príspevku na rok 2013 vo výške 250 €. Príspevok bude použitý na fungovanie klubu v OSST
Prešov 6. lige a pre fungovanie mladých stolných tenistov v Kojaticiach.
Prítomných: 4
Hlasovanie: za: 4

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 9 – Návrh rozpočtu na rok 2013
Poslancom bol predložený návrh rozpočtu na rok 2013. Návrh bude schvaľovaný na
nasledujúcom zastupiteľstve.
Pán Hudáček Jozef navrhol, aby sa do 30.06.2013 splatila časť pôžičky 15 000 € pre rímskokatolícku cirkev.
Prítomných: 4
Hlasovanie: za: 3

proti: 1 (p. Mikula Ján)

zdržalo sa: 0

K bodu 10 – Rôzne
a) žiadosť p. Márie Dzurendovej o úľavu na dani z nehnuteľnosti
Starosta obce prečítal žiadosť p. Márie Dzurendovej o úľavu na dani z nehnuteľnosti. Kontrolór
obce informoval poslancov, že nie je v kompetencii zastupiteľstva takúto žiadosť schváliť, ak to
nie je stanovené vo VZN obce. Táto žiadosť bola zamietnutá.
b) webová stránka obce
p. Krajňák Dušan pripomenul neaktuálnosť webovej stránky obce a žiada pridať všeobecne
záväzné nariadenia obce. Starosta informoval, že na stránke sa postupne pracuje a sú pridávané
požadované informácie. Spomenul, že obecné zastupiteľstvo od roku 2010 nevyhodnocuje svoju
činnosť. Tiež pripomenul, že chýba smernica na užívanie obecného auta.
e) žiadosť o kúpu nehnuteľnosti
Starosta obce informoval poslancov, že Sandro Crescini prejavil záujem o kúpu výrobnej
prevádzky s pozemkom na adrese Kojatice 58. Žiadosť bude predložená na nasledujúcom
zastupiteľstve.
f) výberové konanie na pozíciu terénny sociálny pracovník
Starosta obce informoval o výberovom konaní na pozíciu terénny sociálny pracovník, ktoré sa
uskutoční 11.12.2012.
g) zmena SAD spojov
Starosta obce oznámil, že od 09.12.2012 sa mení autobusový spoj, ktorý odchádzal z Kojatickej
Doliny o 8:15 hod., po novom bude premávať o 7:50 hod. a tiež sa mení spoj , ktorý odchádzal
v nedeľu z Prešova o 11:30 hod., po novom odchod 12:30 hod.

h) rekonštrukcia siete VN, NN v Kojaticiach
Starosta obce oznámil, že budúci rok sa plánuje rekonštrukcia siete VN, NN v Kojaticiach.
i) informácia o nastávajúcich akciách v obci
Starosta obce informoval, že dňa 06.12.2012 sa v našej obci uskutoční Mikuláš so začiatkom
o 16:00 hod. v Kojatickej Doline, o 16:30 hod. v Šarišských Lužiankach, o 17:00 hod. v rómskej
osade a nakoniec o 17:30 hod. v Kojaticiach pod kostolom. Tiež spomenul, že dňa 29.12.2012
ZO – Únie žien bude organizovať silvestrovské posedenie.
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