
                                             Z Á P I S N I C A

z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kojaticiach 

konané dňa 12.12.2014

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 Ing. Jozef Kozák sa ospravedlnili z neúčasti na zasadnutí OZ.

Sľub poslanca Milana Cimermana.

Starosta  obce  Anton  Aštary  privítal  prvého  zvoleného  kandidáta-náhradníka  na  funkciu 
poslanca  obecného  zastupiteľstva  pána  Milana  Cimermana,  ktorý  prijal  funkciu  poslanca. 
Starosta obce prečítal zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. Poslanec 
Milan Cimerman podpísal  zákonom predpísaný sľub poslanca a prijal  z rúk starostu  obce 
osvedčenie o zvolení. (Sľub tvorí prílohu č.2 tejto zápisnice). 

Starosta  obce  skonštatoval,  že  prítomných  poslancov  je  6  a  zasadnutie  obecného 
zastupiteľstva je uznášania schopné.

K bodu 2 – Schválenie programu – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Program zasadnutia,  ktorý  tvorí  prílohu č.3  tejto  zápisnice,  bol  starostom obce  prečítaný 
a prítomnými poslancami jednohlasne schválený.

Za zapisovateľku starosta obce určil Moniku Marusinovú.
Za overovateľov zápisnice určil starosta obce Mgr. Petra Fatľu a Jozefa Lukáča.
Overovateľov zápisnice a zapisovateľku poslanci vzali na vedomie.

Prítomných: 6
Hlasovanie: za: 6 poslanci        proti: -                 zdržalo sa: -

K bodu 3 – Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke 2013.
Starosta  obce  prečítal  prítomným  poslancom  Správu  nezávislého  audítora  Obecnému 
zastupiteľstvu obce Kojatice k účtovnej  závierke  za rok 2013 zo dňa 22.08.2014,  tá  tvorí 
prílohu č.4 tejto zápisnice. Poslanci vzali na vedomie správu nezávislého audítora k účtovnej 
závierke za rok 2013.

K bodu 4 – Návrh rozpočtu obce na rok 2015, Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 
rozpočtu obce Kojatice na rok 2015.

Najprv starosta obce predložil poslancom doručené žiadosti  o dotácie z rozpočtu obce na rok 
2015.  Všetky  predložené  žiadosti  boli  v súlade  so  schváleným  VZN  č.  29/2013 
o podmienkach  poskytovania  dotácií  z rozpočtu  obce  Kojatice.  Poslanci  sa  dohodli,  že 
o každej z predložených žiadosti budú hlasovať osobitne.
1.  Žiadosť  o dotáciu  pre  Futbalový klub  Kojatice  vo  výške  6000  €.  Kópia  žiadosti  tvorí 
prílohu č.5 tejto zápisnice. Poslanci po vzájomnej diskusii jednohlasne schválili dotáciu na 
rok 2015 pre Futbalový klub Kojatice vo výške 6000 €.



Prítomných: 6
Hlasovanie: za: 6 poslanci        proti: -                 zdržalo sa: -

2. Žiadosť o dotáciu pre Stolnotenisový oddiel Kojatice vo výške 400 €. Kópia žiadosti tvorí 
prílohu č.6 tejto zápisnice. Poslanci po vzájomnej diskusii jednohlasne schválili dotáciu na 
rok 2015 pre Stolnotenisový oddiel Kojatice vo výške 400 €.

Prítomných: 6
Hlasovanie: za: 6 poslanci        proti: -                 zdržalo sa: -

Počas prejednávania tohto bodu prišiel poslanec Ing. Jozef Kozák.

3. Žiadosť o dotáciu pre Úniu žien Slovenska, základná organizácia Kojatice vo výške 800 €. 
Kópia  žiadosti  tvorí  prílohu  č.7  tejto  zápisnice.  Poslanci  po  dlhšej  vzájomnej  diskusii 
neschválili  dotáciu  na  rok  2015  pre  Úniu  žien  Slovenska,  základná  organizácia  Kojatice 
v žiadanej výške 800 €.

Prítomných: 7
Hlasovanie: za: 3 poslanci        proti: 4 poslanci     zdržalo sa: -

Vladimír Tirdiľ Ján Mikula
 Milan Cimerman Michal Roba

Mgr. Peter Fatľa Jozef Lukáč
Ing. Jozef Kozák

Poslanec  Ján  Mikula  navrhol  dotáciu  na  rok  2015  pre  Úniu  žien  Slovenska,  základná 
organizácia Kojatice vo výške 500 €.
Starosta obce dal hlasovať o tomto návrhu. Prítomní poslanci schválili dotáciu na rok 2015 
pre Úniu žien Slovenska, základná organizácia Kojatice vo výške 500 €. 

Prítomných: 7
Hlasovanie: za: 4 poslanci        proti: 3 poslanci     zdržalo sa: -

Ján Mikula Vladimír Tirdiľ
 Michal Roba Milan Cimerman

Jozef Lukáč Mgr. Peter Fatľa
Ing. Jozef Kozák

Schválené dotácie boli zapracované v návrhu rozpočtu. Návrh rozpočtu bol upravený podľa 
aktuálnej výšky podielových daní podľa MF SR na rok 2015. Starosta obce potom prečítal 
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2015 (príloha č.8)  a návrh rozpočtu 
na  rok  2015.  Návrh  rozpočtu  na  rok  2015  v rozsahu  hlavných  kategórií  ekonomickej 
klasifikácie a viacročného rozpočtu na roky 2016 a 2017 (príloha č.9) a stanovisko hlavného 
kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2015 boli zverejnené na úradnej tabuli aj na internetovej 
stránke obce od 26.11.2014. Poslanci jednohlasne schválili upravený rozpočet na rok 2015 
a vzali na vedomie viacročný rozpočet na roky 2016 a 2017.

Prítomných: 7
Hlasovanie: za: 7 poslanci        proti: -                 zdržalo sa: -



K bodu 5 – Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku.
Starosta  predložil  návrh  VZN  č.  31/2014  o miestnych  daniach  a miestnom  poplatku  za 
komunálne  odpady  a drobné  stavebné  odpady  na  území  obce  Kojatice.  Návrh  VZN  bol 
zverejnený  od  26.11.2014  na  úradnej  tabuli  obce.  (príloha  č.10)  Po  vzájomnej  diskusii 
poslanci jednohlasne schválili predložený návrh VZN č. 31/2014. Schválením nového VZN sa 
ruší VZN č. 30/2013 a Dodatok č.1/2012.

Prítomných: 7
Hlasovanie: za: 7 poslanci        proti: -                 zdržalo sa: -

K bodu 6 – Rôzne, Rozpočtové opatrenia.
1. Monika Marusinová predložila poslancom obecného zastupiteľstva Rozpočtové opatrenie 
č.4,  tvorí  prílohu č.11.  Jedná  sa  o presun rozpočtových prostriedkov v rámci  schváleného 
rozpočtu  na  rok  2014  pričom  sa  nemenia  celkové  príjmy  a celkové  výdavky  a povolené 
prekročenie  výdavkov  pri  dosiahnutí  vyšších  príjmov  a vyšších  kapitálových  príjmov 
a kapitálových výdavkov. Rozpočtové opatrenie č.4 bolo poslancami jednohlasne schválené.

Prítomných: 7
Hlasovanie: za: 7 poslanci        proti: -                 zdržalo sa: -

2.  Anton  Aštary  starosta  obce  určil  za  zástupcu starostu  poslanca  Jána  Mikulu.  Prítomní 
poslanci vzali na vedomie rozhodnutie starostu obce. 

 
K bodu 7 -  Diskusia
Mgr.  Peter  Fatľa  –  na  ustanovujúcom  zastupiteľstve  sa  schvaľovali  komisie  navrhuje 
zriadenie ešte jednej a to Komisia pre životné prostredie.  

Z diskusie medzi poslancami vyplynulo: osloviť správcu farnosti a farskú radu v Kojaticiach 
na spoločné stretnutie s poslancami OZ ohľadom dokončenia multifunkčného ihriska pri ZŠ 
v Kojaticiach.

K bodu 8 - Záver
Starosta obce Anton Aštary poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť na 

rokovaní a zasadnutie ukončil.

Zapisovateľka:

Monika Marusinová

Starosta obce:                            Overovatelia:                            

Anton Aštary                       Jozef Lukáč

                                                                           Mgr. Peter Fatľa                                                        
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