
                                             Z Á P I S N I C A 
z XXII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kojaticiach  

konané dňa 08.02.2018 

 

 

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.  

Starosta obce skonštatoval, že prítomných poslancov je všetkých 7 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 starosta obce určil Ing. Jozefa Kozáka a Milana Cimermana. 

Overovateľov zápisnice a zapisovateľku poslanci vzali na vedomie. 

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

XXII. zasadnutia poslanci jednohlasne schválili. 

 

Prítomných: 7 

Hlasovanie:   za: 7 poslanci          proti: -             zdržal sa: - 

 

K bodu 3 – Kontrola prijatých uznesení. 

Starosta oboznámil poslancov, že všetky body minulého uznesenia sú splnené. Žiadosť o NFP 

na výstavbu Komunitného centra Kojatice bola odoslaná.   

 

K bodu 4 – Zmeny a doplnky ÚPN-O Kojatice. 

Starosta obce vyjadril potrebu začatia schvaľovacieho procesu obstarávania zmien a doplnkov 

územnoplánovacej dokumentácie obce Kojatice. ÚPN-O Kojatice bolo schválené v roku 

2008. Vývoj ukázal, že je potrebné začať proces zmien a doplnkov ÚPN. Poslanci 

jednohlasne schválili proces obstarávania a schvaľovania zmien a doplnkov ÚPN-O Kojatice. 

Súhlasili s podaním žiadosti o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej 

dokumentácie obcí a so zabezpečením vlastných zdrojov na spolufinancovanie najmenej vo 

výške 20 % oprávnených nákladov na účel dotácie. 

 

Prítomných:7 

Hlasovanie:   za: 7 poslanci          proti: -                             zdržal sa: - 

 

K bodu 5 – Poplatky MAS SKALA. 

Starosta obce prečítal základné informácie o občianskom združení MAS SKALA, ktorého sme 

členom (list tvorí prílohu č.3 tejto zápisnice). Informoval, že bolo doručené Rozhodnutie o  

schválení stratégie miestneho rozvoja dňa 20.11.2017 a nášmu občianskemu združeniu bol  

udelený štatút MAS, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 5.12.2017. Na zabezpečenie plynulého 

chodu MAS je potrebné zvýšenie členských príspevkov. Na základe Uznesenia č.1/2018 

riadneho valného zhromaždenia  konaného dňa 10.1.2018 v Chminianskej Novej Vsi bola  

schválená úhrada ročných príspevkov vo výške 1 € na obyvateľa  a 100 € na obec. 

Poslanci  schválili úhradu členských príspevkov v uvedenej výške. 



Prítomných:7 

Hlasovanie:   za: 6 poslanci          proti: -                             zdržal sa: 1 

          Vladimír Tirdiľ 

 

K bodu 9 – Rôzne. 

V tomto bode informovala Monika Marusinová o prijatí rozpočtových opatrení č.4, č.5, č.6, 

č.7, č.8/2017. Rozpočtové opatrenia mali poslanci odoslané mailom a vzali ich na vedomie. 

Starosta obce v tomto bode informoval poslancov: 

- 770. výročie obce Kojatice je plánované na 23.6.2018 – pomoc poslancov, komisií 

a všetkých zložiek pri príprave tejto akcie. 

- Od 1.1.2018 na 36 mesiacov máme zamestnaných 4 pracovníkov na MOPS – miestna 

občianska poriadková služba. 

- Kamerový systém je namontovaný, bol podaný ďalší projekt na rozšírenie kamerového 

systému – 5 kamier.   

- Žiadosť na rekonštrukciu budovy DHZ nebola schválená, dnes nám bola doručená 

odpoveď. 

- Do konca 3/2018 bude mať obec splatený bankový úver. VÚB dala ponuku na ďalší 

úver za veľmi výhodných podmienok. 

- Žiadosť o NFP na multifunkčné ihrisko bude podaná do 5.3.2018. 

- Zimná údržba komunikácii - je podpísaná zmluva, sú dobré ohlasy.  

- SAD zastávky (5 ks – nové) – je potreba výmeny resp. výstavby. 

- Brány na cintoríny (4 ks) – vymeniť za nové. 

- Potreba riešiť dopravné značenia miestnych komunikácií. 

- Smerové tabule (osadiť nové). 

- Na projekt „ Sanácia nelegálnych skládok  + stojiská“ sme podali odvolanie voči 

neschváleniu projektu. 

- Potreba rekonštrukcie obecného rozhlasu. 

 

K bodu 9 - Diskusia. 

Jozef Lukáč – kamera v Kojatickej Doline bude ? 

Starosta – zatiaľ to nie je technicky možné. 

Milan Cimerman – v akom stave je rekonštrukcia verejného osvetlenia ? 

Starosta – je v procese verejného obstarávania. 

 

 K bodu 10 - Záver. 

Starosta obce Anton Aštary poďakoval prítomným poslancom za účasť na rokovaní. 

 

Zapisovateľka: 

Monika Marusinová 

 

 

 

Starosta obce:                                  Overovatelia:          

                     

Anton Aštary                             Inf. Jozef Kozák  

 

 

                                                                              Milan Cimerman                                                            


