ZÁPISNICA
z XIX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kojaticiach
konané dňa 03.09.2017
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.
Poslanec Ján Mikula a hlavný kontrolór obce Ing. Milan Marchevský sa ospravedlnili
z neúčasti na zasadnutí OZ.
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.
Za zapisovateľa starosta obce určil seba.
Za overovateľov zápisnice určil starosta obce Mgr. Petra Fatľu a Jozefa Lukáča.
.
Overovateľov zápisnice a zapisovateľa poslanci vzali na vedomie.
Program zasadnutia, ktorý tvorí prílohu č.2 tejto zápisnice, prečítal starosta obce. Prítomní
poslanci program zasadnutia jednohlasne schválili.
Prítomných: 6
Hlasovanie:

za: 6 poslanci

proti: -

zdržal sa: -

K bodu 3 – Kontrola prijatých uznesení.
Starosta obce Anton Aštary skonštatoval, že niektoré uznesenia prijaté na predchádzajúcom
zastupiteľstve sa plnia a niektoré sú splnené.
K bodu 4 - Schválenie predloženie žiadosti kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2017-1, názov
projektu: „Sanačné práce na nelegálnej skládke a dobudovanie systému na zber a odvoz
komunálneho odpadu v obci Kojatice“ a schválenie spoluúčasti obce z vlastných
zdrojov.
Starosta obce predstavil projekt s názvom Sanačné práce na nelegálnej skládke a dobudovanie
systému na zber a odvoz komunálneho odpadu v obci Kojatice. Spoluúčasť obce je 5%
z oprávnených výdavkov. Žiadosť, pre krátkosť času, už bola podaná. Je potrebné ešte
dodatočne schváliť účasť na tomto projekte a 5% spoluúčasť obce z vlastných
zdrojov rozpočtu obce.
Poslanci po krátkej diskusii jednohlasne súhlasili s predložením Žiadosti o nenávratný
finančný príspevok, kód výzvy OPLZ-PO6-SC611-2017-1, názov projektu: „Sanačné práce
na nelegálnej skládke a dobudovanie systému na zber a odvoz komunálneho odpadu v obci
Kojatice“ a jednohlasne schválili spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov obce vo
výške 5% z celkových oprávnených výdavkov z rozpočtu obce a zabezpečenie financovania
prípadných ďalších neoprávnených výdavkov projektu, ktoré predstavujú rozdiel medzi
celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu.
Prítomných: 6
Hlasovanie:

za: 6 poslanci

proti: -

zdržal sa: -

K bodu 5 - Predloženie Žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu
prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
a schválenie spoluúčasti obce z vlastných zdrojov.
V tomto bode starosta obce predstavil ďalší projekt s názvom: „Modernizácia hasičskej
zbrojnice v obci Kojatice“.
Žiadosť o poskytnutie dotácie je zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zameranej na „Podporu zvýšenia ochrany pred
požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov,
nadobudnutie budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc podľa § 2 písm. c)
zákona č.526/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky a spoluúčasť z vlastných zdrojov z rozpočtu obce je vo výške 5% z celkových
výdavkov projektu.
Poslanci po krátkej diskusii jednohlasne súhlasili s predložením žiadosti o poskytnutie tejto
dotácie a jednohlasne schválili spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov obce vo výške
5% z celkových výdavkov projektu. Zároveň súhlasili, že v prípade poskytnutia nižšej dotácie
ako je uvedená v rozpočte projektu obec zabezpečí financovanie prípadných ďalších
neoprávnených výdavkov projektu, ktoré predstavujú rozdiel medzi celkovými výdavkami
projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu.
Prítomných: 6
Hlasovanie:

za: 6 poslanci

zdržal sa: -

proti: -

K bodu 6 – Rôzne.
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov:
- Sťažnosť Rudolfa Havača (kópia sťažnosti tvorí prílohu č.3 tejto zápisnice), ktorou sa
bude zaoberať Komisia verejného poriadku a sťažností pri OcÚ a tiež Stavebný úrad
v Prešove.
K bodu 7 – Diskusia.
M. Cimerman – brána na cintoríne, vence na cintoríne
P. Fatľa – ihrisko Šarišské Lužianky
K bodu 8 – Záver.
Starosta obce Anton Aštary poďakoval prítomným poslancom za účasť na rokovaní.
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