ZÁPISNICA
z XXI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kojaticiach
konané dňa 14.12.2017
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.
Zástupca starostu 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 zástupca starostu obce určil Moniku Marusinovú.
Za overovateľov zápisnice určil zástupca starostu obce Mgr. Petra Fatľu a Jána Mikulu.
Overovateľov zápisnice a zapisovateľku poslanci vzali na vedomie.
Program zasadnutia, ktorý tvorí prílohu č.2 tejto zápisnice, prečítal starosta obce. Poslanec
Vladimír Tirdiľ obce navrhol doplniť- vsunúť do programu Bod č. 8 – Zimná údržba obce
Kojatice Prítomní poslanci súhlasili s doplnením bodu a program XXI. zasadnutia
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. Uznesenie
č.132/10/2017 – zvolanie vlastníkov pozemkov Za záhradami, Šarišské Lužianky, splnené nie
je, na obecný úrad bol doručený list dňa 13.12.2017, ktorý starosta prítomným prečítal.
Stretnutie vlastníkov sa pre chorobu odkladá na neskorší termín. Obec bude oslovená
vlastníkmi v jarných mesiacoch roku 2018 (kópia listu tvorí prílohu č.3 tejto zápisnice).
K bodu 4 – Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018 a II.
polrok 2018.
Hlavný kontrolór obce Ing. M. Marchevský prečítal Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce na I. polrok 2018 a II. polrok 2018. Poslanci mali návrh doručený mailom
Návrh plánu kontrolnej činnosti bol a je zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke
obce www.kojatice.sk a tvorí prílohu č.4 tejto zápisnice. Starosta obce Anton Aštary dal
hlasovať o schválení Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok
2018 a II. polrok 2018. Ten bol prítomnými poslancami jednohlasne schválený.
Prítomných:7
Hlasovanie:

za: 7 poslanci

proti: -

zdržal sa: -

K bodu 5 – Žiadosti o dotácie z rozpočtu obce na rok 2017.
Starosta obce prečítal jednotlivé žiadosti o dotácie z rozpočtu obce Kojatice na rok 2017
v poradí v akom boli doručené na obecný úrad:

1. Žiadosť Základnej organizácie Únie žien Slovenska v Kojaticiach o poskytnutie
dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 vo výške 800 € bola doručená obci dňa
16.10.2017 (kópia žiadosti tvorí prílohu č.5 tejto zápisnice). Starosta obce po krátkej
diskusii s poslancami dal hlasovať o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce podľa žiadosti
t. j. 800 €. Dotácia vo výške 800 € nebola prítomnými poslancami schválená.
Prítomných: 7
Hlasovanie:

za: 3 poslanci
Milan Cimerman
Mgr. Peter Fatľa
Vladimír Tirdiľ

proti: 4 poslanci
Ing. Jozef Kozák
Jozef Lukáč
Ján Mikula
Michal Roba

zdržal sa: -

Starosta obce Anton Aštary navrhol výšku dotácie pre ZO ÚŽS Kojatice tak,
ako v roku 2017, t. j. vo výške 500 €. Za tento návrh dal hlasovať a poslanci schválili
výšku dotácie na rok 2018 pre ZO ÚŽS Kojatice vo výške 500 €.
Prítomných: 7
Hlasovanie:

za: 4 poslanci
Ing. Jozef Kozák
Jozef Lukáč
Ján Mikula
Michal Roba

proti: 3 poslanci
Milan Cimerman
Mgr. Peter Fatľa
Vladimír Tirdiľ

zdržal sa: -

2. Žiadosť Futbalového klubu Kojatice o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok
2018 vo výške 8 000 € bola obci doručená dňa 02.11.2017 (kópia žiadosti tvorí
prílohu č.6 tejto zápisnice). Zástupca starostu obce po krátkej diskusii s poslancami
dal hlasovať o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce podľa žiadosti t. j. 8 000 €. Prítomní
poslanci schválili dotáciu pre Futbalový klub Kojatice na rok 2018 vo výške 8 000 €.
Prítomných: 7
Hlasovanie:

za: 5 poslanci

proti: -

zdržal sa: 2 poslanci
Milan Cimerman
Mgr. Peter Fatľa

3. Žiadosť Stolnotenisového oddielu Kojatice o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na
rok 2018 vo výške 650 € bola obci doručená dňa 03.11.2017 (kópia žiadosti tvorí
prílohu č.7 tejto zápisnice). Zástupca starostu obce po krátkej diskusii s poslancami
dal hlasovať o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce podľa žiadosti t. j. 650 €. Prítomní
poslanci jednohlasne schválili dotáciu pre Stolnotenisový oddiel Kojatice na rok 2018
vo výške 650 €.
Prítomných: 7
Hlasovanie:

za: 7 poslanci

proti: -

zdržal sa: -

K bodu 6 – Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Kojatice na rok
2018. Schválenie rozpočtu na rok 2018.
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Kojatice na rok 2018 (príloha č.8
tejto zápisnice) a Návrh rozpočtu na rok 2018 (príloha č.9 tejto zápisnice), tieto dokumenty
boli zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke obce www.kojatice.sk od 24.11.2017

do 14.12.2017. Hlavný kontrolór obce Ing. Milan Marchevský prečítal svoje stanovisko
k návrhu rozpočtu obce Kojatice na rok 2018 a oboznámil poslancov s plánovanými bežnými
príjmami, bežnými výdavkami, kapitálovými výdavkami a finančnými operáciami.
Informoval, že obec do apríla 2018 bude mať splatený bankový úver. Výška schválených
poskytnutých dotácií z rozpočtu obce na rok 2018 pre FK, STO a ÚŽS je v rozpočte
zapracovaná. Za takto navrhovaný rozpočet na rok 2018 dal starosta obce hlasovať a prítomní
poslanci ho jednohlasne schválili.
Bežné príjmy
583 940 €
Bežné výdavky
550 600 €
Výsledok bežného rozpočtu
+
33 340 €
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Výsledok kapitálového rozpočtu

-

0€
33 340 €
33 340 €

Príjmy z finančných operácií
3 500 €
Výdavky z finančných operácií
3 000 €
Zároveň poslanci vzali na vedomie viacročný rozpočet na roky 2018 a 2019.
Splnomocnili starostu obce v súlade s §11,ods. 4, písm. b) zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov vykonávať zmeny rozpočtu v rozsahu bežného rozpočtu
– t. j. presun medzi položkami bežného rozpočtu s tým, aby celkový výsledok bežného
rozpočtu ostal zachovaný. Zmeny v kapitálovej oblasti ostávajú naďalej v kompetencii
obecného zastupiteľstva. Schválený rozpočet tvorí prílohu č. 10 tejto zápisnice.
Prítomných: 7
Hlasovanie:

za: 7 poslanci

proti: -

zdržal sa: -

K bodu 7 – Petícia občanov obce.
Starosta obce v tomto bode informoval:
Dňa 13.12.2017 o 18.00 hod sa v priestoroch kultúrneho domu uskutočnilo stretnutie občanov
aj členov petičného výboru ohľadom plánovanej výstavby a vysvetlenia činnosti komunitného
centra. Na tomto stretnutí sa dohodlo o možnej zmene miesta výstavby z parcely C-KN 401
na parcely C-KN 400/1 a C-KN 400/2 v k .ú. Kojatice, tzv. variant „B“. Starosta obce
vysvetlil a ukázal návrhy, kde by sa mohlo postaviť KC, ale je problém s ochranným pásmom
VN el. vedenia. Ak chcú poslanci pristúpiť k zmene miesta výstavby bude potrebná preložka
VN do zeme a obecný rozpočet to bude stáť cca 20 000 €. Starosta obce oslovil aj
prítomných občanov a členov petičného výboru, aby sa vyjadrili k tejto zmene a či s ňou budú
súhlasiť. Pani Tatiana Kušnírová súhlasila, Bc. Peter Paľo tiež súhlasil, p. Ing. Dušan Rusinko
žiadal, aby realizácia bola len na parcele C-KN 400/2. Poslanci po vzájomnej diskusii, a aby
vyhoveli občanom, ktorí podpísali petíciu proti výstavbe komunitného centra na parcele CKN 401 v Kojaticiach a utíšeniu vášní, súhlasili a schválili podanie ŽoNFP na projekt
„Komunitné centrum Kojatice“ pre získanie NFP tak, ako bol schválený na parcele C-KN 401
v k. ú. Kojatice a počas schvaľovacieho procesu vybaviť zmenu miesta umiestnenia budovy
komunitného centra a to na parcelách C-KN 400/1 a C-KN 400/2 v k. ú. Kojatice a zároveň
súhlasili s preložkou časti distribučného VN nadzemného el. vedenia do zeme z vlastných
prostriedkov rozpočtu obce, v predpokladanej výške cca 20 000 €.
Prítomných: 7
Hlasovanie:

za: 6 poslanci

proti: -

zdržal sa: 1 poslanec
Mgr. Peter Fatľa

K bodu 8 –Zimná údržba obce Kojatice.
K doplnenému bodu programu zasadnutia poslanec Vladimír Tirdiľ navrhol, aby obec mala
zazmluvnenú zimnú údržbu ciest (odhŕňanie snehu, posyp). Aby sa nestávala situácia, ako
v nedeľu, keď vodiči prederavili olejové vane. Starosta obce a poslanci sa následne dohodli na
vyhlásení predkladania cenových ponúk pre občanov, podnikateľov s trvalým pobytom v
obci, ktorí majú techniku, s podmienkami, ktoré budú určené. Dokiaľ nebude vybratá cenová
ponuka poslanec Vladimír Tirdiľ sa ponúkol, že zabezpečí radlicu na odhŕňanie a
prítomný Ing. Jozef Polák na dočasnú zimnú údržbu ciest s čím poslanci súhlasili..
K bodu 9 – Rôzne.
Starosta obce v tomto bode informoval poslancov:
- Havarijný stav strechy KD – opravu realizovala firma Unistav.
- Vykonala sa výmena 5 ks v budove DHZ, kde je komunitné centrum.
- Ďalší kotol v KD bol zakúpený.
- Zastávka v Šarišských Lužiankach - zápis na katastri povolený, kúpna zmluva je
vyplatená.
- Do konca 3/2018 bude mať obec splatený bankový úver.
- Obecný ples sa uskutoční 20.1.2018.
- Od 1.1.2018 bude mať obec zamestnaných 4 pracovníkov na miestnej občianskej
poriadkovej služby (MOPS) na 36 mesiacov.
- Začala realizácia Kamerového systém - 13 ks kamier.
- Na oplotenie cintorína v Kojatickej Doline bol vyplatený materiál, realizácia na druhý
rok.
- Zároveň pozval na spoločné posedenie na záver roka dňa 29.12.2017 v KD, nie len pre
poslancov, ale pozvaní budú všetci občania obce.
K bodu 9 - Diskusia.
Starosta vyzval prítomných občanov k diskusii:
Ing. Dušan Rusinko – žiadal uviesť v zápisnici, a uznesení, že naďalej nesúhlasí
s umiestnením budovy komunitného centra na parcelách C-KN 400/1 a C-KN 400/2.
K bodu 10 - Záver.
Starosta obce Anton Aštary poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť na
rokovaní.
Zapisovateľka:
Monika Marusinová

Starosta obce:

Overovatelia:

Anton Aštary

Mgr. Peter Fatľa
Ján Mikula

