ZÁPISNICA
z XXIV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kojaticiach
konané dňa 13.06.2018
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.
Poslanci Michal Roba a Milan Cimerman sa ospravedlnili z neúčasti na zasadnutí.
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 Jána Mikulu a Vladimíra Tirdiľa.
.
Overovateľov zápisnice a zapisovateľku poslanci vzali na vedomie.
Program zasadnutia, ktorý tvorí prílohu č.2 tejto zápisnice, prečítal starosta obce. Prítomní
poslanci 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.
- Všetky žiadosti o NFP, ktoré boli poslancami schválené boli odoslané.
- Štúdia + rozpočet na zastávky sú zaplatené.
- Starosta prečítal list z RKC Arcibiskupského úradu Košice, kde navrhujú prípadný
odpredaj budovy základnej školy s pozemkami obci Kojatice.
K bodu 4 – Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kojatice za rok 2017.
Hlavný kontrolór obce Ing. Milan Marchevský prečítal správu o kontrolnej činnosti za rok
2017. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kojatice za rok 2017 bola
zverejnená na úradnej tabuli a na stránke obce www.kojatice.sk od 6.2.2018 a tvorí prílohe č.3
tejto zápisnice. Prítomní poslanci nemali pripomienky a vzali na vedomie Správu o kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra obce Kojatice za rok 2017.
K bodu 5 - Stanovisko hlavného kontrolóra obce Kojatice k záverečnému účtu obce za
rok 2017, Záverečný účet obce Kojatice za rok 2017.
Stanovisko hlavného kontrolóra Obce Kojatice k záverečnému účtu obce za rok 2017 (príloha
č.4 tejto zápisnice) a Záverečný účet Obce Kojatice za rok 2017 (príloha č.5 tejto zápisnice)
prečítal hlavný kontrolór obce Ing. Milan Marchevský. Hlavný kontrolór obce v
stanovisku odporučil poslancom vyjadriť súhlas s celoročným hospodárením obce s výrokom
„bez výhrad“.
Záverečný účet Obce Kojatice za rok 2017 ako aj Stanovisko hlavného kontrolóra obce
k záverečnému účtu obce za rok 2017 boli zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke
obce Kojatice www.kojatice.sk od 23.05.2018. K predloženému stanovisku a záverečnému

účtu za rok 2017 prítomní poslanci nemali pripomienky, preto starosta obce dal hlasovať.
Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce
Kojatice k záverečnému účtu za rok 2017, súhlasia s celoročným hospodárením Obce
Kojatice za rok 2017 „bez výhrad“ a schvaľujú z prebytku hospodárenia prídel do rezervného
fondu vo výške 3 995,04 €. Uznesenie v tomto znení poslanci jednohlasne schválili.
Prítomných: 5
Hlasovanie:

za: 5 poslanci

proti: -

zdržal sa: -

K bodu 6 – Rôzne, informácia o prijatých rozpočtových opatreniach.
Monika Marusinová, ekonómka obce informovala poslancov o prijatých rozpočtových
opatreniach č.1/2018 a č.2/2018 z 23.3.2018. Poslanci vzali na vedomie prijaté rozpočtové
opatrenia.
Starosta oboznámil prítomných poslancov:
- Dňa 29.3.2018 doručil do podateľne obecného úradu svoje majetkové priznanie za
predchádzajúci rok pre komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov.
- ŽoNFP na multifunkčné ihrisko – komisia, ktorá posudzuje projekty v Bratislave
neodporúča schváliť tento projekt.
- Žiadosť o dotáciu na kultúru z PSK – zatiaľ sme nedostali odpoveď.
- Súťaž vo verejnom obstarávaní na rekonštrukciu verejného osvetlenia vyhrala VSD
Košice.
- ŽoNFP na projekt „Sanačné práce na nelegálnej skládke a dobudovanie systému na
zber a odvoz komunálneho odpadu v obci Kojatice“ bola schválená, už je podpísaná
zmluva, výška dotácie 61 004,06 €
- ŽoNFP na projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy –
Kojatice“ – zmluva na podpis bola vrátená späť – chybné merné ukazovatele, čo by
spôsobilo neoprávnené výdavky projektu.
- Zastávky v obci – budeme dávať zákazku na realizáciu zastávok.
- Ing. Ondrej pracuje na projekte ohľadom dopravného značenia v obci.
- Ďalej starosta obce oboznámil poslancov s možnosťou odkúpenia rodinného domu
súpisné číslo 119 s pozemkom, na parcele číslo 240 v k. ú. Kojatice, ktorý je v dražbe.
Poslanci poverili starostu obce jednaním s exekútorom o spôsobe jeho odkúpenia pre
obec.
- Starosta obce poslancom ukázal nákres brán a prijaté 3 cenové ponuky na realizáciu
brán na cintorínoch (kópie cenových ponúk tvoria prílohu č.6 tejto zápisnice). Poslanci
vybrali a schválili najnižšiu cenovú ponuku na zákazku brány na cintorínoch
v Kojaticiach, Šarišských Lužiankach a Kojatickej Doline, t. j. 4 ks brán pre
dodávateľa Jozef Ružbarský, Hermanovce, vo výške 5 800 €, poverili starostu obce
objednaním uvedenej zákazky a zároveň schválili rozpočtové opatrenie na kapitálové
výdavky v uvedenej výške.
Prítomných: 5
Hlasovanie:
-

za: 5 poslanci

proti: -

zdržal sa: -

Je vyhlásená výzva na podávanie ŽoNFP na obnovu verejného priestranstva
prostredníctvom vybudovania zelenej infraštruktúry a ak chce obec do výzvy vstúpiť
je potrebný súhlas poslancov s predložením ŽoNFP. za účelom realizácie projektu:
„Obnova verejného priestranstva prostredníctvom vybudovania zelenej infraštruktúry
v obci Kojatice“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16, ktorého

ciele sú v súlade s platným územným plánom obce Kojatice a platným programom
rozvoja obce Kojatice, so zabezpečením realizácie projektu v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci, so zabezpečením finančných prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške 5 922,78 € s DPH, so zabezpečením financovania
prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce Kojatice. Vyjadril sa poslanec
Vladimír Tirdiľ – ľudia v obci nechcú zeleň, ale aby sa konečne začala riešiť
kanalizácia, ktorá je veľkým problémom. Starosta obce reagoval, kanalizácia je
niekoľko miliónová zákazka – obec nie je schopná finančne pokryť realizáciu, len
s podporou štátu alebo financií z EÚ a takéto výzvy teraz nie sú. Potom dal starosta
hlasovať o schválení podania ŽoNFP na obnovu verejného priestranstva a poslanci ho
schválili.
Prítomných: 5
Hlasovanie:

za: 4 poslanci

zdržal sa: 1
Vladimír Tirdiľ

proti: -

Ďalej starosta informoval o akcii dňa 14.7.2018, ktorú organizuje FK Kojatice na
ihrisku pod názvom „Gól za život“ – spolupráca s obcou a ďalšími miestnymi
organizáciami.
Pán poslanec Vladimír Tirdiľ o 19:37 hod. odišiel z rokovania OZ zo zdravotných dôvodov.
- Starosta informoval o akcii, ktorá je naplánovaná na 23.6.2018, k 770. výročiu prvej
písomnej zmienky o obci Kojatice: Slávnostné otvorenie o 16:00 hod., vystúpia deti
MŠ, ZŠ, FS Bajerovčan, Konzervatórium Prešov p.Kardoša, hrať bude skupina Faktor,
atrakcie pre deti budú približne od 11:00 hod. do 21:00 hod., zdarma guláš, káva, voda
pre občanov obce, tombola bufet DHZ a i.. Požiadal poslancov o pomoc pri tejto akcii.
- Starosta prečítal list z SPF Bratislava ohľadom cesty v Šarišských Lužiankach okolo
trafostanice, ktorý bol adresovaný SPF Prešov na vysporiadanie pozemkov resp.
súhlasné stanovisko k územnému konaniu.
-

K bodu 9 – Diskusia.
Lukáš Petrik – či nemôže obec zabezpečiť CAS pre občanov obce na vyťahovanie žúmp
Starosta obce – oficiálne môže vývoz žúmp vykonávať len VVS a.s., Košice
Ing. Kozák – ÚPN obce - doplnky a zmeny ako ďalej, má to byť priorita
Starosta obce – hľadáme spôsoby prechodných riešení vstupov cez pozemky, aby neboli
problémy s ich vysporiadaním. Objavujú sa nové varianty, na ktorých sa pracuje a čaká sa na
ich vyriešenie (postup).
K bodu 10 – Záver.
Starosta obce Anton Aštary poďakoval prítomným poslancom za účasť na rokovaní.
Zapisovateľka: Monika Marusinová

Starosta obce:

Overovatelia:

Anton Aštary

Ján Mikula
Vladimír Tirdiľ

