ZÁPISNICA
z XVI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kojaticiach
konané dňa 11.05.2017
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 a ostatných prítomných a hostí.
Poslanci Michal Roba a Ing. Jozef Kozák sa ospravedlnili prídu neskôr. Hlavný kontrolór
obce Ing. Milan Marchevský sa ospravedlnil z neúčasti na zasadnutí OZ – školenie hlavných
kontrolórov.
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 zapisovateľa starosta obce určil Moniku Marusinovú.
Za overovateľov zápisnice určil starosta obce Milana Cimermana a Vladimíra Tirdiľa.
.
Overovateľov zápisnice a zapisovateľku poslanci vzali na vedomie.
Program zasadnutia, ktorý tvorí prílohu č.2 tejto zápisnice, prečítal starosta obce. Starosta
obce navrhol doplniť- vsunúť do programu Bod č. 7 - Žiadosti. Prítomní poslanci súhlasili
s doplnením bodu a program zasadnutia jednohlasne schválili.
Prítomných: 5
Hlasovanie:

za: 5 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.
- Žiadosť o NFP na projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy
Kojatice“ bola podaná,
- Rekonštrukcia VO bola posunutá ďalej VSD
K bodu 6 – Dodatok č. 1 nájomnej zmluvy na časť pozemku p. č. 369/6
Starosta obce so súhlasom prítomných poslancov presunul bod 6 programu. Hostia Lenka
Hujdičová, Projekt Dom.ov a Vlado Fricky vysvetlili navrhovaný Dodatok č. 1 k Nájomnej
zmluve na časť pozemku p. č. 369/6 pre Ivetu Giňovú, bytom Kojatice 157, spôsob výpočtu
a platenie nájomného na 50 rokov, aby to bolo v súlade s podmienkami banky na poskytnutie
pôžičky pre nájomcu .
Počas rokovania tohto bodu programu prišiel poslanec Ing. Jozef Kozák.
Navrhovaný dodatok tvorí prílohu č. 5 tejto zápisnice. Po vzájomnej diskusii poslanci
jednohlasne schválili predložený Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve na časť pozemku p. č.
369/6.
Prítomných: 6
Hlasovanie:

za: 6 poslanci

proti: -

zdržal sa: -

K bodu 4 – Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2017 a 2.
polrok 2017.
Starosta obce prečítal Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na l. polrok
2017 a 2. polrok 2017. Návrh plánu kontrolnej činnosti bol a je zverejnený na úradnej tabuli
a internetovej stránke obce www.kojatice.sk a tvorí prílohu č.3 tejto zápisnice. Starosta obce
Anton Aštary dal hlasovať o schválení Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce na 1. polrok 2017 a 2. polrok 2017. Ten bol prítomnými poslancami jednohlasne
schválený.
Prítomných: 6
Hlasovanie:

za: 6 poslanci

proti: -

zdržal sa: -

K bodu 5 – Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kojatice za rok 2016.
Starosta obce prečítal správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2016. Správa
o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kojatice za rok 2016 bola zverejnená na
úradnej tabuli a na stránke obce www.kojatice.sk a tvorí prílohe č.4 tejto zápisnice. Prítomní
poslanci vzali na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kojatice za
rok 2016.
K bodu 7 – Žiadosti.
Starosta obce prečítal prítomným poslancom žiadosť riaditeľky Základnej školy Kojatice,
Kojatice 84, ktorá bola doručená na obecný úrad dňa 27.03.2017 o odstránenie závad a
havarijného stavu stropu v rozcvičovni v starej budove. Kópia žiadosti tvorí prílohu č.6 tejto
zápisnice.
Vlastníkom budov a pozemkov, kde sa nachádza Základná škola Kojatice je Rímskokatolícka
cirkev, filiálka Kojatice. Obec Kojatice platí na základe nájomnej zmluvy ročné nájomné vo
výške cca 3000 €. Prítomní poslanci poverili starostu obce predložením uvedenej žiadosti ZŠ
Kojatice, o odstránenie závad a havarijného stavu stropu v rozcvičovni v starej budove, na
RKC, filiálku Kojatice.
Prítomných: 6
Hlasovanie:

za: 6 poslanci

proti: -

zdržal sa: -

K bodu 8 - Rôzne.
Počas rokovania tohto bodu prišiel poslanec Michal Roba.
Starosta oboznámil prítomných poslancov:
- Obec Kojatice bola vyhodnotená NIS SR ako obec s predpokladom stabilného rozvoja
a získala Pečať rozvoja obcí a miest 2016
- Dňa 27.5.2017 je plánovaný 2. ročník „Deň rodiny“, uskutoční sa v sále KD a okolí,
pomoc pri príprave tejto akcie poslanci, kultúrna a športová komisia
- V materskej škole máme prihlásených 30 detí, záujem majú rodičia detí z obcí Svinia,
Lažany, Župčany
- Bol urobený hydrogeologický prieskum vody pri rómskej osade - voda je vo
výbornom stave
- Konalo sa stretnutie Vdp.Valluša, starostu obce na Arcibiskupskom úrade v Košiciach
ohľadom základnej školy, multifunkčného ihriska a majetku cirkvi
- Plánovaná cesta v Šarišských Lužiankach (Kendický) – Gimtrovci stále nesúhlasia

-

Starosta obce sa stretol s Antonom Kozákom, ktorý súhlasil s odpredajom pozemku
pre obec na rozšírenie zastávky v Šarišských Lužiankach, je potrebné urobiť GP.
Poslanci jednohlasne súhlasili s kúpou pozemku na rozšírenie existujúcej zastávky
v Šarišských Lužiankach za dohodnutú cenu 10 €/m2, schválili odkúpenie a poverili
starostu obce podpísaním K-P zmluvy.

Prítomných: 7
Hlasovanie:
-

za: 7 poslanci

proti: -

zdržal sa: -

Prebieha exekúcia rodinného domu v Kojaticiach, Marta Poláková, Matej Polák –
starosta obce navrhol poslancom odkúpenie pozemku pre obec na rozšírenie zastávky
za cenu určenú exekútorom. S týmto návrhom poslanci súhlasili a jednohlasne
schválili odkúpenie pozemku na rozšírenie existujúcej zastávky v Kojaticiach pri
Polákovi za cenu určenú exekútorom a poverili starostu podpísaním K-P zmluvy.

Prítomných: 7
Hlasovanie:

za: 7 poslanci

proti: -

zdržal sa: -

K bodu 9 – Diskusia.
M.Cimerman – ako sa bude riešiť voda v rómskej osade
Starosta obce – vodojem, samospádom
M.Roba – po búrke je dvihnutá cesta, zvažuje sa, vyteká voda a splašky na cestu pri
B.Polákovej v Kojaticiach, treba to čím skôr vyriešiť.
Starosta obce – skúsime rozkopať a zistiť problém
V.Tirdiľ – označiť mostík pri Kušnirovi
J.Lukáč – rúry pri zastávke v Kojatickej Doline po búrke sa stav zhoršil treba to riešiť
P.Fatľa – v Šarišských Lužiankach sa tiež po búrke zhoršil stav rigolov
Starosta obce – zavolá firmy, aby zhodnotili stav, navrhli riešenia a dali cenové ponuky
K bodu 10 – Záver.
Starosta obce Anton Aštary poďakoval prítomným poslancom a hosťom za účasť na rokovaní.
Zapisovateľka: Monika Marusinová
Starosta obce:

Overovatelia:

Anton Aštary

Milan Cimernam
Vladimír Tirdiľ

