
                                             Z Á P I S N I C A 

z XII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kojaticiach  

konané dňa 14.12.2016 

 

 

K bodu 1 – Otvorenie – kontrola uznášania schopnosti. 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu č.1 tejto zápisnice. 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol zástupca starostu Ján Mikula.   

Privítal poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných. Ospravedlnil starostu 

obce Antona Aštaryho, ktorý je na dlhodobej PN, preto dnešné zastupiteľstvo bude viesť on. 

Poslanec Vladimír Tirdiľ sa zatiaľ nedostavil. 

Zástupca starostu obce skonštatoval, že prítomných poslancov je 6 a zasadnutie obecného 

zastupiteľstva je uznášania schopné. 

 

K bodu 2 – Schválenie programu – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

Za zapisovateľku zástupca starostu obce určil Moniku Marusinovú. 

Za overovateľov zápisnice určil zástupca starostu obce Mgr. Petra Fatľu a Michala Robu. 

Overovateľov zápisnice a zapisovateľku poslanci vzali na vedomie. 

Program zasadnutia, ktorý tvorí prílohu č.2 tejto zápisnice, prečítal zástupca starostu obce.  

Prítomní poslanci jednohlasne schválili program XII. zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

Prítomných: 6 

Hlasovanie:   za: 6 poslanci          proti: -             zdržal sa: - 

 

 

K bodu 3 – Kontrola prijatých uznesení. 

Zástupca starostu obce Ján Mikula oboznámil poslancov ohľadom ŽoNFP na Rekonštrukciu 

MŠ. Starosta obce rokuje aj teraz s pani Ing. M. Ciganovou Čarnou – zatiaľ to vyzerá sľubne. 

 

 

K bodu 4 – Voľba hlavného kontrolóra obce Kojatice. 

Zástupca starostu obce Ján Mikula oboznámil poslancov, že na Obecný úrad Kojatice boli 

v stanovenom termíne, t. j. do 30.11.2016, doručené dve obálky pre voľbu hlavného 

kontrolóra obce Kojatíc. Najprv prečítal spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra. Ten 

tvorí prílohu č.3 tejto zápisnice. 

Následne pristúpil k otváraniu obálok: 

- Dňa 14.11.2016 bola doručená obálka od Ing. Milana Marchevského, bytom Ľubotice, 

Korabinského 34.  

- Dňa 29.11.2016 bola doručená obálka od PhDr. Márii Klapáčovej, bytom Žehra 21. 

Obaja kandidáti priložili všetky požadované doklady a poslanci vzali na vedomie predložené 

kandidátky. Následne zapisovateľka pripravila hlasovacie lístky pre prítomných poslancov 

v tomto znení: 

 

Voľba hlavného kontrolóra obce Kojatice 

14.12.2016 

 



1. PhDr. Mária Klapáčová 

2. Ing. Milan Marchevský 

Nasledovala tajná voľba.  

Zástupca starostu Ján Mikula pred ostatnými poslancami spočítal odovzdané hlasovacie lístky 

a otvoril ich.  

Výsledky tajnej voľby poslancov:  

Počet vydaných hlasovacích lístkov: 6  

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 6 

Počet odovzdaných hlasov pre poradové číslo 1.: 0 

Počet odovzdaných hlasov pre poradové číslo 2.: 6 

Zástupca starostu Ján Mikula skonštatoval, že s počtom 6 hlasov bol zvolený do funkcie 

hlavného kontrolóra obce Kojatice na 6 ročné funkčné obdobie Ing. Milan Marchevský. 

Zároveň Obecné zastupiteľstvo Kojatice súhlasí, aby zvolený hlavný kontrolór obce popri 

pracovnom  úväzku v obci Kojatice mohol pracovať vo funkcii hlavného kontrolóra na 

skrátený úväzok aj pre iné obce a súhlasí s úhradou podielu nákladov na priebežne 

vzdelávanie hlavného kontrolóra a iné aktivity spojené s členstvom v Združení hlavných 

kontrolórov Slovenska, na základe rozúčtovania a faktúry jeden krát ročne od obce Vyšná 

Šebastová, resp. od inej obce, ktorá bude zastrešovať uvedené aktivity. Všetky podklady 

k voľbe hlavného kontrolóra obce Kojatice tvoria prílohu č.13 tejto zápisnice. 

 

Prítomných: 6 

Hlasovanie:   za: 6 poslanci          proti: -             zdržal sa: - 

 

 

K bodu 5 – Žiadosti o dotácie z rozpočtu obce na rok 2017. 

Zástupca starostu obce Ján Mikula prečítal jednotlivé žiadosti o dotácie z rozpočtu obce  

Kojatice na rok 2017: 

 

1. Žiadosť Futbalového klubu Kojatice o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 

2017 vo výške 8 000 € bola obci doručená dňa 07.11.2016 (kópia žiadosti tvorí 

prílohu č.4 tejto zápisnice). Zástupca starostu obce po krátkej diskusii s poslancami 

dal hlasovať o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce podľa žiadosti t. j. 8 000 €. Prítomní 

poslanci schválili dotáciu pre Futbalový klub Kojatice na rok 2017 vo výške 8 000 € 

jednohlasne. 

 

Prítomných: 6 

Hlasovanie:   za: 6 poslanci                   proti: -        zdržal sa:  - 

 

2. Žiadosť Stolnotenisového oddielu Kojatice o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na 

rok 2017 vo výške 550 € bola obci doručená dňa 07.11.2016 (kópia žiadosti tvorí 

prílohu č.5 tejto zápisnice). Zástupca starostu obce po krátkej diskusii s poslancami 

dal hlasovať o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce podľa žiadosti t. j. 550 €. Prítomní 

poslanci jednohlasne schválili dotáciu pre Stolnotenisový oddiel Kojatice na rok 2017 

vo výške 550 €. 

 

Prítomných: 6 

Hlasovanie:   za: 6 poslanci          proti: -                  zdržal sa: - 

 

3. Žiadosť Základnej organizácie Únie žien Slovenska v Kojaticiach o poskytnutie 

dotácie z rozpočtu obce na rok 2017 vo výške 800 € bola doručená obci dňa 



07.11.2016 (kópia žiadosti tvorí  prílohu č.6 tejto zápisnice). Zástupca starostu obce 

po krátkej diskusii s poslancami dal hlasovať o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 

podľa žiadosti t. j. 800 €. Dotácia vo výške 800 € nebola prítomnými poslancami 

schválená. 

 

Prítomných: 6 

Hlasovanie:   za: 2 poslanci                   proti: 4 poslanci     zdržal sa: - 

   Milan Cimerman  Jozef Lukáč 

   Mgr. Peter Fatľa  Ján Mikula 

       Ing. Jozef Kozák 

       Michal Roba 

 

 Zástupca starostu obce Ján Mikula navrhol výšku dotácie pre ZO ÚŽS Kojatice tak,  

        ako v roku 2016, t. j. vo výške 500 €. Za tento návrh dal hlasovať a poslanci schválili  

 výšku dotácie na rok 2017 pre ZO ÚŽS Kojatice vo výške 500 €. 

  

Prítomných: 6 

Hlasovanie:   za: 4 poslanci                   proti: 2 poslanci  zdržal sa: - 

   Jozef Lukáč   Mgr. Peter Fatľa  

   Ján Mikula   Milan Cimerman 

   Ing. Jozef Kozák 

   Michal Roba 

 

 

K bodu 6 – Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Kojatice na rok 

2017. Schválenie rozpočtu na rok 2017. 

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Kojatice na rok 2017 a Návrh 

rozpočtu na rok 2017 (tvorí prílohu č.7 tejto zápisnice). Dokumenty boli zverejnené na 

úradnej tabuli a internetovej stránke obce www.kojatice.sk od 25.11.2016 do 14.12.2016. 

Monika Marusinová prečítala stanovisko hlavného kontrolóra obce Kojatice Ing. Milana 

Marchevského k návrhu rozpočtu obce Kojatice na rok 2017 (tvorí prílohu č.8 tejto zápisnice) 

a oboznámila poslancov s tým, že na internetovej stránke MF SR bol zverejnený rozpis 

podielových daní na rok 2017 a ten je o 1 797 € vyšší ako sme pri spracovaní zverejneného 

návrhu rozpočtu mali, preto poslanci zvýšili bežné daňové príjmy o 1 797 €  a zároveň zvýšili 

bežné výdavky o uvedenú čiastku, aby obec dosiahla vyrovnaný rozpočet na rok 2017. Výška 

schválených poskytnutých dotácií z rozpočtu obce na rok 2017 pre FK,STO a ÚŽS bola 

v rozpočte zapracovaná. Za takto upravený rozpočet na rok 2017 dal zástupca starostu obce 

hlasovať a prítomní poslanci ho jednohlasne schválili.  

Bežné príjmy     527 497 € 

Bežné výdavky     471 797 € 

Výsledok bežného rozpočtu  +   55 700 € 

 

Kapitálové príjmy        0 € 

Kapitálové výdavky      49 200 € 

Výsledok kapitálového rozpočtu -   49 200 € 

 

Príjmy z finančných operácií       5 500 € 

Výdavky z finančných operácií             12 000 € 

Zároveň poslanci vzali na vedomie viacročný rozpočet na roky 2018 a 2019. 

Splnomocnili starostu obce v súlade s §11,ods. 4, písm. b) zákona 369/1990 Zb. o obecnom  

http://www.kojatice.sk/


zriadení v znení neskorších predpisov vykonávať zmeny rozpočtu v rozsahu bežného rozpočtu 

– t.j. presun medzi položkami bežného rozpočtu s tým, aby celkový výsledok bežného  

rozpočtu ostal zachovaný. Zmeny v kapitálovej oblasti ostávajú naďalej v kompetencii 

obecného zastupiteľstva. Schválený rozpočet tvorí prílohu č. 9 tejto zápisnice. 

 

Prítomných: 6 

Hlasovanie:   za: 6 poslanci          proti: -                  zdržal sa: - 

 

 

K bodu 7 – Žiadosti. 

Zástupca starostu obce prečítal doručené žiadosti na obecný úrad: 

1. Žiadosť Sandra Cresciniho - Plastitaly o predĺženie nájomnej zmluvy do decembra 

2019 (kópia tvorí prílohu č.10). Poslanci sa po vzájomnej diskusii dohodli na 

presunutí hlasovania o tejto žiadosti na najbližšie zastupiteľstvo.  

2. Žiadosť starostu obce Antona Aštaryho o preplatenie 7 dní nevyčerpanej dovolenky za 

rok 2015. Dôvodom podania žiadosti je dlhodobá práceneschopnosť (kópia žiadosti 

tvorí prílohu č.11). Poslanci jednohlasne schválili preplatenie 7 dní dovolenky za rok 

2015 starostovi obce Antonovi Aštarymu. 

 

Prítomných: 6 

Hlasovanie:   za: 6 poslanci          proti: -                  zdržal sa: - 

 

 

K bodu 8 – Rôzne. 

Zástupca starostu obce predložil poslancom návrh nového Cenníka za služby poskytované 

Obcou Kojatice, Obecným úradom Kojatice. Jednotlivé položky a výšku poplatkov prečítala 

Monika Marusinová ekonómka obce Kojatice. Všetky uvedené poskytované služby 

vychádzajú z potreby pomoci fyzickým a právnickým osobám pôsobiacich v obci 

a z možností obce. Tieto služby nie sú poskytované za účelom vytvorenia zisku. Poslanci 

jednohlasne schválili Cenník za služby poskytované Obcou Kojatice Obecným úradom 

Kojatice platným od 01.01.2017. Schválený Cenník tvorí prílohu č.12 tejto zápisnice. 

 

Prítomných: 6 

Hlasovanie:   za: 6 poslanci          proti: -                  zdržal sa: - 

 

V tomto bode zástupca starostu obce ďalej informoval poslancov: 

- Akcia Mikuláš v obci sa uskutočnila 04.12.2016, ďakujem všetkým, ktorí pomáhali pri 

tejto akcii  

- Dňa 5.12.2016 ZŠ Kojatice uskutočnila vianočnú burzu – perfektná prezentácia 

základnej školy, obec prispela finančne na výzdobu 

- Základná umelecká škola Veľký Šariš, elokované pracovisko Kojatice pripravuje 

vianočný koncert detí, ktoré navštevujú ZUŠ dňa 16.12.2016 v KD o 17,00 hod. 

- STO Kojatice organizuje v KD tanečnú zábavu spolu s turnajom dňa 27.12.2016 

- Športová komisia bude organizovať vianočný turnaj v stolom tenise, dátum sa upresní 

- Šváby nová ulica – obec zabezpečila pracovníkmi MOS vykopanie a osadenie 

telekomunikačného kábla, kábel poskytli z telekomunikácii, čakáme na zapojenie  

- V rómskej osade bola vyčistená skládka odpadu – ďakujeme za pomoc 

- Odkaz od starostu obce pre DHZ – upratať garáž 

- Dňa 25.02.2017 sa bude organizovať obecný ples, prosíme o pomoc pri vybavovaní 

sponzorských darov, tomboly a i., do tanca budú hrať Šarišský parobci  



 

 

 

K bodu 9 - Diskusia. 

Ing. Jozef Kozák – ako predseda UPSLaP  ponúka všetkým organizáciám, ktoré si chcú 

zarobiť nie len muži ale aj ženy majú možnosť. Aj teraz sa nájde práca v lese. Valné 

zhromaždenie schválilo 3 € / hod. 

Matúš Aštary – či sa môže urobiť ľad na ihrisku v Šarišských Lužiankach, keď tam bolo teraz 

zatrávnené  

Ing. Jozef Polák – ideálne podmienky na ľad sú -5 cez deň a -10 v noci alebo skúsiť dať 

geotextiliu na trávnik ale musí zistiť, či nepoškodí trávu 

Ján Mikula – skúsime urobiť ľad ako po minulé roky 

Ing. Jozef Polák – pred rokom dal na obecný úrad žiadosť ohľadom prenájmu pôdy, ktorú 

vlastní obec, ale dostal zamietavú odpoveď s tým, že pozemky sú v nájme PD Šarišan Svinia. 

Stále má záujem o prenájmom týchto pozemkov za dohodnuté nájomné, podá ešte raz 

žiadosť.  

Ján Mikula – bude sa o tom rozprávať so starostom obce 

 

   

K bodu 10 - Záver. 

Zástupca starostu obce Ján Mikula poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť na 

rokovaní poprial všetkým príjemné prežitie Vianočných sviatkov a všetko dobré v novom 

roku 2017. 

 

Zapisovateľka: 

Monika Marusinová 

 

 

 

Zástupca starostu obce:                               Overovatelia:          

                     

Ján Mikula                             Mgr. Peter Fatľa  

 

 

                                                                              Michal Roba                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 


