ZÁPISNICA
z XV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kojaticiach konaného
dňa 23.09.2013
K bodu 1 - Otvorenie
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.
Zasadnutia sa zúčastnili 4 poslanci.
Poslanci Ing. Anton Tartaľ, Jozef Hudaček a Jozef Halčak sa ospravedlnili.
Starosta obce skonštatoval, že zasadnutie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné.
K bodu 2 – Schválenie programu – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Program zasadnutia, ktorý tvorí prílohu č.2 tejto zápisnice, bol na návrh starostu obce
Antona Aštaryho zmenený a body programu č.10 a č.11 boli z programu vylúčené, z dôvodu
nedostatočného počtu prítomných poslancov na schválenie týchto bodov programu, keďže sa
jedná o schválenie Zásad.
Upravený program bol poslancami jednohlasne schválený.
Za zapisovateľku starosta obce určil Moniku Marusinovú.
Za overovateľov zápisnice určil starosta obce Ing. Konštantína Kozáka a Jána Mikulu.
Overovateľov zápisnice a zapisovateľku poslanci vzali na vedomie.
Prítomných: 4
Hlasovanie: za 4 poslancov

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 3 - Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce informoval prítomných poslancov, že uznesenia z predošlého zasadnutia sa
priebežne plnia.
K bodu 4 – Protokol o výsledku kontroly NKÚ
Starosta obce informoval prítomných poslancov, že v mesiaci jún/2013 bola vykonaná na
Obecnom úrade Kojatice kontrola z Najvyššieho kontrolného úradu SR, expozitúra
Prešov. Jej výsledkom je“ Protokol o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými
prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch štátnej správy a územnej
samosprávy na základe doručených informácií, poznatkov a odporúčaní od
zainteresovaných a kompetentných orgánov, parlamentu, poslancov, inštitúcií verejnej
správy, organizácií a občanov“. Prítomným poslancom prečítal starosta obce zhrnutie o
výsledku kontroly a následné prijaté opatrenia obce zo dňa 10.07.2013 a tiež plnenie
prijatých opatrení k 16.09.2013. Oznámil, že celý protokol sa nachádza na obecnom
úrade je zverejnený na stránke www.nku.gov.sk . Obecné zastupiteľstvo prerokovalo
a berie na vedomie Protokol o výsledku kontroly, prijaté opatrenia a plnenie prijatých
opatrení obce Kojatice, čo prítomní poslanci jednohlasne schválili.
Prítomných: 4
Hlasovanie: za 4 poslancov

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 5 – Schválenie nového programu na realizáciu rozvojového programu obce –
dočerpanie voľných finančných prostriedkov – Prima banka
Starosta obce Anton Aštary oboznámil poslancov s možnosťou požiadať o uvoľnenie
finančných prostriedkov kompenzácie FNM SR z Prima banky, ktoré je potrebné dočerpať na
rozvojové programy obce a to do konca roka 2013.
Jedná sa o nedočerpané prostriedky vo výške 24 273,28 €. Žiadať o uvoľnenie čerpania
kompenzácie FNM SR, po predchádzajúcom rokovaní v Prima banke, je možné aj na
refundáciu už uhradených výdavkov (faktúra Stav-Majo). Časť týchto finančných
prostriedkov môže obec použiť na vrátenie dlžnej čiastky voči RKC. Preto navrhuje, aby
tieto finančné prostriedky boli uvoľnené na Rekonštrukciu kultúrneho domu v Kojaticiach
ako refundácia.
Zároveň prečítal doterajší prehľad čerpania kapitálových výdavkov na realizáciu rozvojových
programov obce o to od roku 2002, ten tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice.
Jednalo sa o čerpanie na výstavbu domu smútku (roky 2002-2003) vo výške 70 255,96 €,
geodetické práce spojené s výstavbou (rok 2002) vo výške 663,87 €, nákup pozemku na
výstavbu ČOV a miestnu komunikáciu (rok 2002) vo výške 1327,76 €, vypracovanie
projektovej dokumentácie na Kanal + ČOV (rok 2002) vo výške 2 987,45 €, vypracovanie
projektovej dokumentácie na MK (rok 2002) vo výške 951,01 €, výstavba kanalizácie a ČOV
(rok 2002-2003) vo výške 2 962,56 €. Poslanci obecného zastupiteľstva súhlasili
s predloženým návrhom a jednohlasne schválili uvoľnenie čerpania kompenzácie FNM SR
na realizáciu rozvojového programu obce „Rekonštrukcia kultúrneho domu v Kojaticiach“ –
refundácia.
Prítomných: 4
Hlasovanie : za 4 poslancov

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 6 – Informácia o plnení rozpočtu za 1. polrok/2013
Starosta obce Anton Aštary vyzval poslancov OZ k vyjadreniu na plnenie rozpočtu za
1.polrok/2013. Plnenie rozpočtu mali poslanci OZ predložené 3 dní pred konaním obecného
zastupiteľstva. Keďže žiaden z prítomných poslancov nemal otázky a pripomienky
k predloženému plneniu rozpočtu starosta ukončil tento bod programu. Poslanci OZ
jednohlasne vzali na vedomie Plnenie rozpočtu za 1.polrok/2013.
Prítomných: 4
Hlasovanie : za 4 poslancov

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 7 - Záznam z kontroly plnenia rozpočtu obce Kojatice k 30.06.2013 – hlavný
kontrolór obce
Hlavný kontrolór obce Ing. Milan Marchevský prečítal Záznam z kontroly plnenia
rozpočtu obce Kojatice k 30.06.2013, ten tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice. Záznam k kontroly
bol predložený poslancom 3 dni pred konaním zastupiteľstva. Hlavný kontrolór upozornil, že
je žiadúce upraviť rozpočet rozpočtovým opatrením o položky, ktoré neboli plánované
a v skutočnosti sa čerpajú. Poslanci OZ jednohlasne vzali na vedomie Záznam z kontroly
plnenia rozpočtu obce Kojatice k 30.06.2013.
Prítomných: 4
Hlasovanie : za 4 poslancov

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 8 – Rozpočtové opatrenie č.2/2013 – informácia
Ekonómka obce Monika Marusinová informovala o vydaní rozpočtového opatrenia
č. 2/2013, ktoré schválil starosta obce podľa §19 Zásad hospodárenia s finančnými
prostriedkami obce Kojatice. Rozpočtové opatrenie z 31.05.2013 bolo potrebné z dôvodu
poslancami schválenej Akcie Z v Šarišských Lužiankach na predchádzajúcom zasadnutí OZ.
Rozpočtové opatrenie bolo poslancom predložené 3 dni pred konaním zasadnutia OZ.
Poslanci OZ jednohlasne vzali na vedomie Rozpočtové opatrenie č.2/2013 z 31.05.2013.
Prítomných: 4
Hlasovanie : za 4 poslancov

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 9 – Rozpočtové opatrenie č.3/2013 – schválenie
Ekonómka obce Monika Marusinová predložila Rozpočtové opatrenie č. 3/2013
v štruktúre schváleného rozpočtu na rok 2013 v príjmovej aj výdavkovej časti.
Toto rozpočtové opatrenie zo dňa 17.09.2013 bolo predložené poslancom OZ 3 dni pred
konaním zasadnutia OZ.
Ing. Konštantín Kozák žiadal o vysvetlenie príjmovej aj výdavkovej časti. Ekonómka obce
mu podala vysvetlenie.
Zvýšenie rozpočtových bežných príjmov:
- podielové dane, zvýšenie dotácie z OÚ- odboru školstva,
- neboli rozpočtované MF SR na mzdy školy originálne kompetencie, ESF na mzdy,
odvody TSP, MF oprava ciest a iné.
Kapitálové príjmy nie sú oproti schválenému rozpočtu upravené. V príjmových finančných
operáciách bola upravená len podpoložka.
Zvýšenie bežných rozpočtových výdavkov v štruktúre funkčnej klasifikácie podľa
schváleného rozpočtu na rok 2013:
- zvýšenie výdavkov na úseku školstva z dôvodu zvýšenia dotácií,
- zvýšenie výdavkov na výdavky verejnej správy, rozvoj obcí, cestná doprava,
nakladanie s odpadmi a kultúrne služby pokryté zvýšením rozpočtových príjmov
z podielových daní
- zvýšenie výdavkov, ktoré neboli uvedené v schválenom rozpočte a v skutočnosti sa
čerpajú transakcie verejného dlhu – splácanie úveru, ochrana prírody a krajiny –
prijatá dotácia z KÚŽP, Sociálne služby – mzdy, odvody a iné na TSP –
prefinancované z ESF, Soc. služby pomoc občanom – rómska bunka dar Charita
Litoměřice, Dávky soc. pomoci – osobitný príjemca z ÚPSVaR Prešov
Kapitálové výdavky nie sú oproti schválenému rozpočtu upravené. Vo výdavkových
finančných operáciách upravená len položka.
Poslanci OZ jednohlasne schválili Rozpočtové opatrenie č.3/2013 zo 17.09.2013.
Prítomných: 4
Hlasovanie : za 4 poslancov

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 10 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Kojatice
Tento bod programu bol z programu vylúčený, z dôvodu nedostatočného počtu
prítomných poslancov na schválenie tohto bodu programu.
K bodu 11 – Zásady o výkone kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy obce
Kojatice
Tento bod programu bol z programu vylúčený, z dôvodu nedostatočného počtu
prítomných poslancov na schválenie tohto bodu programu.

K bodu 12 – Návrh VZN o obecných poplatkoch za služby poskytované občanom
Starosta obce najprv informoval poslancov, že im bol doručený 3 dni pred konaním
zasadnutia vzor obecných poplatkov za služby poskytované občanom bez výšky poplatkov.
Hlavný kontrolór obce Ing. Milan Marchevský upozornil poslancov, že nie je potrebné
schvaľovať VZN o obecných poplatkoch ale len Cenník miestnych poplatkov a služieb
poskytovaných obcou.
Poslanci s jeho návrhom súhlasili, určili predpokladanú výšku miestnych poplatkov od - do
s tým, že na ďalšom zasadnutí OZ budú prejednané.
Poslanci súhlasili s návrhom schváliť Cenník miestnych poplatkov a služieb poskytovaných
obcou, ktorý bude prejednaný na najbližšom zastupiteľstve
Prítomných: 4
Hlasovanie : za 4 poslancov

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 13 - Rôzne (Žiadosti)
1. Starosta obce informoval poslancov o akcii pre všetkých občanov obce pod názvom
Hurá prázdniny, ktorá bola spojená so 765. výročím prvej písomnej zmienky o obci
Kojatice. Tá sa konala 28.06.2013 ale pre dážď bola presunutá na 05.07.2013.
2. DHZ reprezentácia obce – je ešte čo zlepšovať.
3. V budove ZŠ bola v letných mesiacoch vykonaná úprava zborovne – poďakovanie
Ing. K. Kozákovi.
4. Vymaľovanie horného poschodia MŠ, zakúpený nový koberec, svietidlá, oprava
hygienických priestorov.
5. Dezinfekčný prostriedok proti sršňom v MŠ – poďakovanie V. Tirdiľovi
6. ZUŠ Veľký Šariš, pobočka Kojatice začala svoju činnosť od 9/2013 v priestoroch
obecného úradu, KD a hasičskej zbrojnice.
7. Výstavba rómskych domčekov pokračuje, starosta oboznámil poslancov, že firma
ENEL poskytla stavebný materiál Ytong v zľave. Ing. Kozák ako stavebný dozor sa
vyjadril, že je dobré, že je tu nadácia s p. Sládekom len potrebujú pomoc v praktickej
časti výstavby. Pomáha im a radí ako môže, domčeky sú už prikryté, majú osadné
okná, realizuje sa elektrické vedenie. Niektorí zo stavebníkov sa snažia, iní sú pri
výstavbe svojich domčekov pomalší. Navrhuje urobiť fotodokumentáciu ako bývajú
teraz a ako môžu bývať v nových domčekoch.
8. V septembri boli osadené informačné tabule v Kojatickej Dolina a v Šarišských
Lužiankach
9. Akcia Z Šarišské Lužianky – informoval zástupca starostu Ján Mikula – od 14.6.2013,
kedy začali prvé úpravy priekopy, dovoz kameňa (7 občanov), kanál (33 občanov),
dňa 25.06.2013 dokončenie svahovania pod ihriskom 26.-27.06.2013 dlaždenie,
chodník na Tarbajovec (17 občanov), poďakovanie p. Brlicovi za dovoz. Celkové
výdavky na akciu cca 1 140,- € .
10. Žiadosť na vrátenie DPH z rekonštrukcie KD bola podaná, do 2 mesiacov by mali byť
finančné prostriedky pripísané na účet.
11. Milan Spáčil a Ľubomír Spáčil – ich opatrovníkom je obce - sú umiestnení v DSS od
12.09.2013. Je o nich postarané majú pravidelnú stravu, môžu sa voľne pohybovať,
starajú sa o zvieratá, vlastnú záhradu ..., majú kvalitnejší život.
12. Od 02.10.2013 bude v obci Kojatice postupne prebiehať generálna výmena
elektrických stĺpov a NN vedenia. Po jej ukončení bude v obci kvalitnejšia
a bezpečnejšia dodávka elektrickej energie. Je potrebné požiadať občanov
o zhovievavosť, trpezlivosť, ústretovosť a porozumenie pri tejto výmene stĺpov.
Poslanci OZ vzali na vedomie body prejednávané v rôznom.

K bodu 14 – Diskusia
- Sandro Crescini – prenajatú budovu bývalej prevádzkárne sa snaží udržiavať, ale stav
je havarijný. Základ je od minulého roka posunutý o 6 cm, cez diery mu do dielne
vchádzajú hlodavce, za zamestnancov v prípade požiaru alebo zrútenia tejto budovy
kto bude niesť zodpovednosť, keď budova je majetkom obce a tá potrebuje generálnu
opravu. Podal ústnu žiadosť poslancom OZ aby schválili opravu aspoň strechy, on si
zaplatí opravu, ale chce zmenu nájomnej zmluvy, aby neplatil nájom do výšky
vynaložených nákladov. Taktiež znova vyjadril svoj názor o odkúpenie budovy do
vlastníctva. Poslanci diskutovali o tomto probléme ale nevzišiel priechodný názor
a odsunuli jeho žiadosť na najbližšie zastupiteľstvo.
- Ing. Kozák – chce vedieť, či obecný úrad pristúpil k výzvam neplatičov za daň
z nehnuteľnosti a poplatku za komunálny odpad.
Starosta, výzvy boli odoslané alebo osobne doručené v mesiacoch 7,8/2013, niektorí
neplatiči sa dohodli na splátkach, iní prišli vyrovnať nedoplatky na dani, niektorí sa
neozvali, ale obec bude pokračovať vo vymáhaní nedoplatkov. Dokonca obec
pristúpila u jedného dlžníka k záložnému právu do katastra nehnuteľnosti.
- Ing. Kozák – vlastníci si nekosia a neupravujú pozemky, treba dať výzvy tým, ktorí sa
nestarajú o svoje pozemky alebo pokuty.
Starosta, každoročne je vyhlásené v rozhlase o povinnosti udržiavať pozemky a aspoň
2 x ročne vykosiť a aj v minulosti boli dané písomné výzvy. Ak bude vedieť mená
vlastníkov, zo strany obce je možné poslať výzvy.
K bodu 15 - Záver
Starosta obce Anton Aštary poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť na
rokovaní a zasadnutie ukončil.
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