ZÁPISNICA
z VIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kojaticiach
konané dňa 30.08.2019
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.
Starosta obce skonštatoval, že prítomných poslancov je 4 a zasadnutie obecného
zastupiteľstva je uznášania schopné.
Z neúčasti na zasadnutí sa ospravedlnili títo poslanci: Ing. Matúš Aštary, Marián Kendický
a Ing. Stanislav Petrik.
K bodu 2 – Schválenie programu – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Za zapisovateľku zástupca starostu obce určil Moniku Marusinovú.
Za overovateľov zápisnice určil starosta obce Jána Mikulu a Mgr. Matúša Baňasa.
Overovateľov zápisnice a zapisovateľku poslanci vzali na vedomie.
Program zasadnutia, ktorý tvorí prílohu č.2 tejto zápisnice, prečítal starosta obce. Poslanci
program jednohlasne schválili.
Prítomných: 4
Hlasovanie:

za: 4 poslanci

proti: -

zdržal sa: -

K bodu 3 – Kontrola prijatých uznesení.
Starosta obce prečítal uznesenia zo VI. zasadania OZ a skonštatoval, že uznesenia sú splnené
alebo sa s nimi budú spoločne naďalej zaoberať.
K bodu 4 – Záverečný účet obce za rok 2018.
Starosta obce informoval, že tento bod bol presunutý zo zasadnutia OZ zo dňa 27.06.2019
nakoľko sa pre neprítomnosť 5 poslancov nekonalo.
Stanovisko hlavného kontrolóra Obce Kojatice k záverečnému účtu obce za rok 2018 (príloha
č.3 tejto zápisnice) a Záverečný účet Obce Kojatice za rok 2018 (príloha č.4 tejto zápisnice)
prečítal hlavný kontrolór obce Ing. Milan Marchevský. Hlavný kontrolór obce v
stanovisku odporučil poslancom vyjadriť súhlas s celoročným hospodárením obce s výrokom
„bez výhrad“.
Záverečný účet Obce Kojatice za rok 2018 ako aj Stanovisko hlavného kontrolóra obce
k záverečnému účtu obce za rok 2018 boli zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke
obce Kojatice www.kojatice.sk od 04.06.2019. K predloženému stanovisku a záverečnému
účtu za rok 2018 neboli vznesené žiadne výhrady a prítomní poslanci nemali pripomienky,
preto starosta obce dal hlasovať. Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra obce Kojatice k záverečnému účtu za rok 2018, súhlasia
s celoročným hospodárením Obce Kojatice za rok 2018 „bez výhrad“ a potvrdzujú v súlade s
§ 16, ods.8 zákona č. 583/2004 vykrytie schodku hospodárenia vo výške 6 936,69 € zo
zdrojov z minulých rokov. Uznesenie v tomto znení poslanci jednohlasne schválili.

Prítomných: 4
Hlasovanie:

za: 4 poslanci

proti: -

zdržal sa: -

K bodu 5 – Schválenie Dodatku č. 3/2019 k VZN č. 26/2010 o čiastočnej úhrade
nákladov MŠ,ŠJ,ŠKD.
Starosta obce informoval, že z dôvodu legislatívnych zmien a novely zákona o dotáciách na
podporu stravovacích návykov dieťaťa (zákon č.544/2010 Z.z. o dotáciách) od 01.09.2019 a
zmene finančných pásiem bol vypracovaný Dodatok č. 3/2019 k VZN č. 26/2010 o čiastočnej
úhrade výdavkov MŠ a o čiastočnej úhrade nákladov a podmienok úhrady v ŠJ
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce (príloha č.5 tejto zápisnice). Ten bol zverejnený na úradnej
tabuli a internetovej stránke obce Kojatice www.kojatice.sk od 10.07.2019 a tiež bol poslaný
mailom poslancom. K predloženému dodatku neboli vznesené žiadne výhrady a prítomní
poslanci nemali pripomienky, preto starosta obce dal hlasovať. Poslanci dodatok jednohlasne
schválili.
Prítomných: 4
Hlasovanie:

za: 4 poslanci

proti: -

zdržal sa: -

K bodu 6 – Schválenie rozpočtu obce Kojatice na rok 2019.
Starosta obce – aktuálny návrh rozpočtu (príloha č.6 tejto zápisnice) je zverejnený na stránke
obce a úradnej tabuli od 18.07.2019. Návrh rozpočtu obce na rok 2019 bol už viac krát
prerokovaný, bolo aj stretnutie k rozpočtu niekoľkých poslancov, starostu, ekonómky, kde bol
prítomný hlavný kontrolór aj právnik JUDr. Peter Rak. Starosta požiadal poslancov
o vyjadrenie k návrhu rozpočtu na rok 2019
Mgr.Matúš Baňas – k návrhu rozpočtu nič nemá, ale má podmienku, ak budú zverejnené
a schválené zásady hospodárenia, bude hlasovať za rozpočet. Zásady hospodárenia žiadali na
poslednom zastupiteľstve zverejniť na pripomienkovanie občanom a doteraz nie sú.
Starosta obce – obec má schválené zásady hospodárenia.
Ján Mikula – nechápe dôvod okliešťovania výdavkov starostom obce len do výšky 167 €,
obmedzenie chodu obce a právomoci starostu. Budú sa poslanci stretávať každý týždeň na
schválenie úhrady faktúr, objednávok. Ján Mikula vyzval JUDr.Lukáša Poláka, aby sa
vyjadril k zásadám.
JUDr.Lukáš Polák – zásady vypracoval tak, aby boli výdavky obce viac transparentné, on
sumy nedával.
Michal Roba – za každé zastupiteľstvo je schválená odmena poslancom 30 € ...
Zodpovednosť na neskoré úhrady faktúr ak sa nebudú môcť poslanci stretnú a odsúhlasiť?
Po dlhšej diskusii dal starosta obce hlasovať. Prítomní poslanci rozpočet na rok 2019 už po
tretí krát neschválili.
Prítomných: 4 – počas hlasovania o 19,42 hod. prišiel poslanec Ing. Matúš Aštary a hlasoval.
Hlasovanie:
za: 2 poslanci
proti: zdržal sa: 3
Ján Mikula
Ing.Matúš Aštary
Michal Roba
Mgr.Matúš Baňas
Mgr.Ľuboš Zlatohlavý
K bodu 7 – Žiadosti.
Starosta obce prečítal žiadosť Ing. Jozefa Poláka - SHR na prenájom pozemkov, ktoré sú vo
vlastníctve obce.

Ing. Matúš Aštary – nemá proti prenájmu nič, ale najprv treba dať zamerať a previesť parcely
z registra E do C...
Starosta obce – zameranie GP, treba financie, neschválili ste rozpočet, ako zaplatíme veci
okolo MŠ, zastávok, čo s tým ďalej, treba to vyriešiť........
Ján Mikula – vám ide len o to, aby tu nič nešlo...
Starosta obce skonštatoval, že nakoľko poslanci neschválili rozpočet, 7. bod programu
Žiadosti nie je možné prerokovávať.
K bodu 8 – Rôzne. (+body doručené mailom Ing. Stanislavom Petrikom)
Body doručené mailom Ing. Stanislavom Petrikom, z dôvodu jeho neprítomnosti, sa presunuli
na ďalšie zastupiteľstvo.
Starosta obce potom prečítal Upozornenie prokurátora podľa § 28 ods.1 zákona č. 153/2001
Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, číslo: Pd 160/19/7707-6 zo dňa 02.07.2019
(kópia tvorí prílohu č.7 tejto zápisnice), aby sa vytýkané pochybenie v budúcnosti
nezopakovalo.
Mgr. Matúš Baňas – ja osobne neprijímam upozornenie prokurátorky a podal som odvolanie.
Potom sa znova začala diskusia, do ktorej sa pridali aj prítomní občania ohľadom rozpočtu a i.
Ing. Matúš Aštary - žiadajú zverejniť zásady na pripomienkovanie a potom schvália rozpočet.
Ján Mikula – zásady sú vaše vydieranie, blokujete chod obce....
Starosta obce ešte predložil poslancom výzvu MAS 085/7.2./2 na projekt: Vybudovanie
autobusových zastávok, jedná sa o jednu zastávku pod kostolom v časti Kojatice
a jednu v časti Šarišské Lužianky. Je potrebné zo strany poslancov súhlasiť s predložením
žiadosti o NFP, povinné spolufinancovanie a financovanie prípadných neoprávnených
výdavkov projektu. Poslanci jednohlasne schválili predloženie ŽoNFP.
Prítomných: 5
Hlasovanie:

za: 5 poslanci

proti: -

zdržal sa: -

Starosta obce zverejní zásady hospodárenia na stránke obce na pripomienkovanie a potom
zvolá zasadanie poslancov OZ.
Starosta poďakoval prítomným poslancom a občanom obce a ukončil zasadanie OZ približne
o 20,40 hod.
Zapisovateľka:
Monika Marusinová

Starosta obce:

Overovatelia:

Anton Aštary

Ján Mikula
Mgr. Matúš Baňas

