
                                             Z Á P I S N I C A 

z XI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kojaticiach  

konané dňa 28.10.2016 

 

K bodu 1 – Otvorenie – kontrola uznášania schopnosti. 

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

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Anton Aštary.   

Privítal poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných.  

Poslanci Ján Mikula a Michal Roba sa ospravedlnili z neúčasti na zasadnutí OZ. Hlavný 

kontrolór obce Ing. Milan Marchevský sa ospravedlnil. 

Starosta obce skonštatoval, že prítomných poslancov je 5 a zasadnutie obecného 

zastupiteľstva je uznášania schopné. 

 

 

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

Za zapisovateľku starosta obce určil Moniku Marusinovú. 

Za overovateľov zápisnice určil starosta obce Ing. Jozefa Kozáka a Jozefa Lukáča. 

Overovateľov zápisnice a zapisovateľku poslanci vzali na vedomie. 

Program zasadnutia, ktorý tvorí prílohu č.2 tejto zápisnice, prečítal starosta obce a prítomní 

poslanci program zasadnutia jednohlasne schválili. 

 

Prítomných: 5 

Hlasovanie:   za: 5 poslanci          proti: -             zdržal sa: - 

 

 

K bodu 3 Komunitné centrum Kojatice – informácia o činnosti (Mgr.Lenka Zápotocká). 

Mgr. Lenka Zápotocká zatiaľ neprišla tento bod programu bol presunutý na čas podľa jej 

príchodu. 

 

  

K bodu 4 – Kontrola prijatých uznesení. 

Starosta obce Anton Aštary skonštatoval, že niektoré uznesenia prijaté na predchádzajúcom 

zastupiteľstve sa plnia a niektoré sú splnené.  

- Ohľadom rekonštrukcie VO ešte sa vybavuje  cez VSD. 

- Žiadosť o NFP na RO pre OP KŽP, názov projektu „Zhodnocovanie biologicky 

rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Kojatice“- kód výzvy, OPKZP-PO1-

SC111-2016-11, bola predložená. Výsledok ešte nebol zverejnený. 

- Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2016, nezákonne uložený 

odpad, v zmysle zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v z.n.p. bola predložená, ale v tomto projekte sme 

neuspeli.  

- Žiadosť na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb na riešenie mimoriadne 

nepriaznivej situácii rómskej komunity bola predložená, zatiaľ ešte neboli 

prehodnotené. 

- Stretnutie všetkých vlastníkov pozemkov a rodinných domov - žiadosť Mgr. Marty 

Bugárovej - sa uskutočnilo, vlastníci súhlasili s rozhodnutím poslancov na minulom 



zastupiteľstve. Starosta sa stretol aj s p. Gladičom  zástupcom s telekomunikácii 

dohodli sa, že kábel dajú do zeme. Obec zabezpečí vykopanie rygolu a oni osadia 

kábel.  

- Žiadosť Milana Cimermana o riešenie priekopy pred domom – rúry pred susedom p. 

Gumanom boli vybraté a kanál prečistený. 

 

 

K bodu 5 – Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach č.7 – č.9. 

Informáciu o prijatých rozpočtových opatreniach prečítala a vysvetlila ekonómka obce 

Monika Marusinová. Rozpočtové opatrenia boli prijaté starostom obce z dôvodu povoleného 

prekročenia výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a presun rozpočtových prostriedkov 

v rámci schváleného rozpočtu pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky. 

Rozpočtové opatrenia č.7/2016, č.8/2016 a č.9/2016 boli poslancami vzaté na vedomie 

a tvoria prílohu č.3, č.4 a č.5 tejto zápisnice. 

 

Prítomných: 5 

Hlasovanie:   za: 5 poslanci          proti: -             zdržal sa: - 

 

 

K bodu 3 - Komunitné centrum Kojatice – informácia o činnosti (Mgr.Lenka 

Zápotocká). 

Po príchode  Mgr. Lenky Zápotockej jej starosta obce Anton Aštary udelil slovo. 

Komunitné centrum prevádzkuje Človek v ohrození n.o. a jeho činnosť začala pred 5 

mesiacmi a poskytuje sociálne služby nie len pre Rómov ale aj pre ostatných občanov obce, 

ktorí ich požiadajú o pomoc. Sú traja zamestnanci KC. Organizácia Človek v ohrození n.o. 

má svoje aktivity nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí, venuje sa aj migrantom a i. 

Komunitné centrum spolupracuje s Obecným úradom Kojatice aj s TSP. Ponúkajú občanom 

nízkoprahové služby. Ich pilotným programom je poskytovanie kariérneho poradenstva, kde 

sa boli zaregistrovať s niektorými klientmi u takých zamestnávateľov, ktorí nemajú problém 

zamestnať Rómov. Rozbiehajú stretnutia pre „násť“ ročných chlapcov a dievčatá, stretnutia 

majú zvlášť, aby sa im ľahšie komunikovalo o ich problémoch a o správnom pohľade na 

sexualitu, materstvo a iné témy. Zameriavajú sa na školopovinné deti na vyplnenie ich 

voľného času popoludní ( preto sa deti popoludní zdržujú v obci a vonku pred obecným 

úradom...) - voľnočasové aktivity, doučovanie, hry a i., ale iba pre tie deti, ktoré chodia do 

školy a nie sú záškoláci, preto ešte potrebujú viac spolupracovať s riaditeľmi a učiteľmi ZŠ 

v Kojaticiach a ZŠ s MŠ Svinia.   

Doteraz sa im podarilo zrealizovať v rómskej osade upratovanie, kde za 2,5 hodiny naplnili ¾ 

kontajnera a chcú to zopakovať. Cez prázdniny boli v Prešove s deťmi na Rómskom festivale, 

zrealizovala sa burza oblečenia, ktorá bude aj ďalej pokračovať. Zároveň stále budú prebiehať 

zbierky starého oblečenia, obuvy, hračiek a i.  Ešte raz zopakovala, že KC poskytuje služby 

všetkým občanom obce, ktorí k nim prídu a o pomoc požiadajú. 

Starosta poďakoval Mgr. Lenke Zápotockej za ich doterajšiu prácu. Ak bude vyhlásená výzva 

na výstavbu komunitných centier, ak s tým budú súhlasiť poslanci, chce obec zapojiť do tejto 

výzvy.   

 

 

K bodu 6 – Schválenie predloženie žiadosti – Rekonštrukcia MŠ Kojatice. 

Starosta obce oboznámil poslancov s ponukou (Ing. M. Ciganová Čarná), s prípravou, výškou 

nákladov, podmienkami a postupom prípravy projektu na pripravovanú výzvu s označením 



4.3.1. Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov, Oprávnená aktivita – 

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – Rekonštrukcia MŠ Kojatice. 

Predbežná výška vstupných nákladov, všetky ceny sú orientačné a bez DPH: 

- náklady na projekt. dokumentáciu (bez prípojok) 7 100 €, náklady energetický audit 

1000 €, náklady na napísanie žiadosti do 1 500 €, náklady na verejné obstarávanie – 

podľa výšky investície, predbežne odhadované investičné náklady na obnovu budovy 

280 000 €, spolufinancovanie obce vo výške 5% 14 000 € (predbežná kalkulácia tvorí 

prílohu č.6). 

Na predloženie žiadosti o NFP, musíme mať vypracovanú projektovú dokumentáciu a 

stavebné povolenie, aby sme v čase vyhlásenia výzvy mohli podať žiadosť. 

Poslanci obecného zastupiteľstva po krátkej vzájomnej diskusii súhlasili s vypracovaním PD, 

stavebného povolenia, so spolufinancovaním z rozpočtu obce vo výške 5% z investičných 

nákladov na rekonštrukciu, s ďalšími vstupnými nákladmi a s predložením žiadosti o NFP na 

realizáciu projektu „Rekonštrukcia MŠ Kojatice“. 

 

Prítomných: 5 

Hlasovanie:   za: 5 poslanci          proti: -             zdržal sa: - 

 

 

K bodu 7 – Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Kojatice. 

Starosta obce oboznámil prítomných o blížiacom termíne skončenia funkčného obdobia 

hlavného kontrolóra obce Kojatice Ing. Milana Marchevského dňa 24.11.2016. Informoval 

o spôsobe vykonania, voľby hlavného kontrolóra a prečítal vzor uznesenia a vyhlásenie 

výberového konania, ktoré tvoria prílohu č.6 a č.7 tejto zápisnice. 

Deň konania volieb hlavného kontrolóra vyhlási obecné zastupiteľstvo na úradnej tabuli 

spôsobom v mieste  obvyklom najmenej 40 dní pred  konaním volieb . 

Spôsob vykonania voľby: 

Voľby hlavného kontrolóra sa uskutočňujú tajným  hlasovaním.  

Otváranie obálok a kontrolu splnenia podmienok uskutočnia  poslanci OcZ na svojom 

zasadnutí dňa 14.12.2016.  

O výsledku otvorenia obálok sa spíše zápis, ktorý bude  ako príloha k materiálu o voľbe 

hlavného kontrolóra. Zápis musí obsahovať najmä údaj o tom, koľko obálok bolo v 

stanovenom termíne doručených a menný zoznam kandidátov, ktorí splnili a ktorí nesplnili 

stanovené podmienky. 

Voľba hlavného kontrolóra tajným hlasovaním poslancov sa uskutočnia po otvorení  obálok 

a vyhodnotení splnenia podmienok hneď na zasadnutí OcZ 

Na hlasovacom lístku budú uvedení všetci kandidáti, ktorí splnili podmienky na funkciu 

hlavného kontrolóra v abecednom poradí. 

Poslanec môže udeliť svoj hlas len jednému z kandidátov zakrúžkovaním jeho mena, resp. 

poradového čísla, ktoré mu bolo pridelené. Hlasovací lístok, na ktorom budú označení dvaja a 

viacerí kandidáti, resp. žiaden kandidát, sa bude považovať za neplatný.  

Vykonanie voľby: 

Na zvolenie hlavného kontrolóra sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 

poslancov obecného zastupiteľstva. 

Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezíska, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi 

vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí v prvom kole získali 

najväčší počet platných hlasov. 

V prípade rovnosti hlasov postupujú do druhého kola volieb všetci kandidáti s najväčším 

počtom platných hlasov. 

V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. 



Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.  

Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného  zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú 

zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov 

právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje 

na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, 

prekladateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu 

vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí. Kontrolnú činnosť vykonáva 

nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti. 

 

Vzor uznesenia, ktoré jednohlasne schválili poslanci OZ a vyhlásili: 

V súlade s § 18a ods. 2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení Obecné 

zastupiteľstvo v Kojaticiach vyhlásilo na deň 14.12.2016 konanie voľby hlavného kontrolóra 

obce Kojatice. 

Pracovný pomer hlavného kontrolóra sa stanovuje v rozsahu 8% pracovného času.  

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce musí odovzdať svoju písomnú prihlášku 

najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na obecnom úrade  t.j. do 30.11.2016. 

Predpoklady na výkon funkcie a náležitosti prihlášky: 

Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra obce Kojatice je ukončené 

vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa.   

Písomná prihláška, ktorá bude tvoriť prílohu materiálu k voľbe hlavného kontrolóra musí 

obsahovať: 

a) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón), 

b) profesijný životopis, 

c) informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky podniká alebo vykonáva inú zárobkovú 

činnosť a je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré 

vykonávajú podnikateľskú činnosť. 

K prihláške je potrebné priložiť nasledovné prílohy: 

a) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, 

b) úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 

c) termín doručenia prihlášok je do 30.11.2016 na adresu. 

Obec Kojatice, Obecný úrad, Kojatice 200, 082 32 v zalepenej obálke s označením "VOĽBA 

HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE KOJATICE NEOTVÁRAŤ!". 
 

Prítomných: 5 

Hlasovanie:   za: 5 poslanci          proti: -             zdržal sa: - 

 

 

K bodu 8 – Žiadosti. 

1. Starosta obce prečítal žiadosť Sandra Cresciniho, Plastitaly (kópia tvorí prílohu č.8) 

o poskytnutí informácií o predaji nehnuteľnosti s pozemkom, ktorý bol schválený 

obecným zastupiteľstvom Kojatice dňa 20.03.2015 a prosí o ďalšie kroky realizácie 

zámeru, zároveň upozorňuje na zlý stav budovy a prikladá rozpis závad spôsobených 

vekom budovy. Po vzájomnej diskusii poslancov a starostu obce a po dôkladnom 

prehodnotení a zvážení všetkých okolnosti sa obecné zastupiteľstvo rozhodlo spätne 

prehodnotiť Uznesenie OZ č. 24/3/2015 z 20.03.2015. Obecné zastupiteľstvo pri 

hlasovaní jednohlasne rozhodlo zrušiť Uznesenie OZ č.24/3/2015 z 20.03.2015.   

 

Prítomných: 5 

Hlasovanie:   za: 5 poslanci          proti: -             zdržal sa: - 

 



2. Starosta obce prečítal žiadosť Futbalového klubu Kojatice o doplnenie účelu 

poskytnutej dotácie na rok 2016 (kópia žiadosti tvorí prílohu č.9). Poslanec Mgr.Peter 

Fatľa viac priblížil a vysvetlil poslancom dôvody podania tejto žiadosti, zvýšené 

a neplánované výdavky ako je presun hráčov na tréningy, poplatky a transfery hráčov 

iným futbalovým klubom, úhrada cestovných nákladov FK, technické zabezpečenie, 

internet a i. Po diskusii dal starosta hlasovať a poslanci jednohlasne schválili 

a súhlasili s doplnením účelu použitia poskytnutej dotácie podľa žiadosti. 

 

Prítomných: 5 

Hlasovanie:   za: 5 poslanci          proti: -             zdržal sa: - 

 

K bodu 9 – Rôzne. 

V tomto bode starosta obce informoval poslancov: 

- Z poskytnutej dotácie z PSK Prešov vo výške 2 000 € a z rozpočtu obce bolo zakúpené 

50 ks čalúnených stoličiek do kultúrneho domu, 

- Ďalej boli do KD zakúpené japonské steny do salónika a do WC sušiče rúk. 

- Oprava priekopy, rygolov, výstavba šácht a kanálu do Svinky v časti ulice pod 

cintorínom v Kojaticiach 

- Mostík pod kostolom v Kojaticiach PARTAČIN opravený ešte je potrebné dať mreže 

na rygol. V.Tirdiľ nedávať mreže ale radšej označiť dopravnou značkou alebo 

reflexnými prvkami. 

- V obci zmizli tyčky na označenie hydrantov. 

- Ohľadom cesty za záhradami v Šarišských Lužiankach bol obci doručený ďalší list od 

advokátky, ktorá zastupuje Gmitrovcov. Starosta obce sa vyjadril, že ešte posledný 

krát zvolá spoločné stretnutie všetkých vlastníkov aj s poslancami, ak nedôjde 

k dohode, obec má  možnosť pristúpiť k vyvlastneniu pozemkov ale je to posledné. 

- Mesiac úcty k starším – darčeky pre seniorov boli rozdané. 

- Najbližšia akcia je Mikuláš. 

- Starosta obce poďakoval Mgr. Petrovi Fatľovi za trénovanie žiakov našich mladých 

futbalistov, ktorí skončili futbalovú sezónu na 1. mieste v tabuľke. 

- Starosta obce informoval poslancov že od 07.11.2016 bude na PN – reoperácia kolena. 

- Nakoniec starosta obce Anton Aštary informoval prítomných o tom, že po dlhom 

zvažovaní a vnútornom boji vystúpil zo strany KDH, ktorej bol členom.  

 

K bodu 10 - Diskusia. 

Do diskusie sa nik neprihlásil. 

 

K bodu 15 - Záver. 

Starosta obce Anton Aštary poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť na 

rokovaní.  

Zapisovateľka: 

Monika Marusinová 

 

 

 

Starosta obce:                                 Overovatelia:                              

Anton Aštary                            Ing. Jozef Kozák 

 

                                                                              Jozef  Lukáč                                                             



                                                            

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 


