ZÁPISNICA
z XX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kojaticiach
konané dňa 18.10.2017
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 prítomných občanov.
Poslanec Vladimír Tirdiľ sa ospravedlnil z neúčasti na zasadnutí.
Poslanec Ing. Jozef Kozák príde neskôr.
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 Michala Robu a Milana Cimermana.
.
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. Žiadosti o poskytnutie dotácií a ŽoNFP,
schválené OZ, boli podané v termíne.
K bodu 4 – VZN č. 35/2017 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie
volebnej kampane pre voľby.
Starosta obce prečítal návrh VZN č. 35/2017 o vyhradení miest a určení podmienok na
umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do
orgánov Prešovského samosprávneho kraja a voľby do orgánov samosprávy obce Kojatice.
Návrh VZN č. 35/2017 bol vyvesený na úradnej tabuli od 19.09.2017 - do 18.10.2017 a tvorí
prílohu č. 3 tejto zápisnice. Prítomní poslanci jednohlasne schválili VZN č. 35/2017 v plnom
znení.
Prítomných: 5
Hlasovanie:

za: 5 poslanci

proti: -

zdržal sa: -

K bodu 5 – VZN č. 36/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb.
Starosta obce prečítal návrh VZN č. 36/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických
služieb. Návrh VZN č. 36/2017 bol vyvesený na úradnej tabuli od 29.09.2017 - do 18.10.2017
a tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice. Počas pojednávania tohto bodu prišiel poslanec Ing. Jozef
Kozák. Prítomní poslanci jednohlasne schválili VZN č. 35/2017 v plnom znení.
Prítomných: 6
Hlasovanie:

za: 6 poslanci

proti: -

zdržal sa: -

K bodu 6 – Správa audítora obecnému zastupiteľstvu k účtovnej závierke za rok 2016
a Individuálna výročná správa obce Kojatice za rok 2016.
Správu nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu obce Kojatice k účtovnej závierke
k 31.12.2016 a o overení súladu Individuálnej výročnej správy obce Kojatice za rok 2016
s účtovnou závierkou 2016 prečítal starosta obce Anton Aštary (tvorí prílohu č. 5 tejto
zápisnice). Individuálna výročná správa obce Kojatice za rok 2016 tvorí prílohu č. 6 tejto
zápisnice a je zverejnená na stránke obce www.kojatice.sk Prítomní poslanci nemali
pripomienky a vzali na vedomie Správu nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu
Kojatice zo dňa 17.10.2017 a Individuálnu výročnú správu obce Kojatice za rok 2016.
Prítomných: 6
Hlasovanie:

za: 6 poslanci

proti: -

zdržal sa: -

K bodu 7 – Záznam hlavného kontrolóra z kontroly plnenia rozpočtu obce Kojatice
k 30.06.2017.
Záznam z kontroly plnenia rozpočtu obce Kojatice k 30.06.2017 prečítal hlavný kontrolór Ing.
Milan Marchevský. Tento záznam z kontroly bol poslancom odoslaný mailom spolu
s pozvánkou na obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór obce skonštatoval, že celkovo možno
posudzovať vývoj rozpočtu v súlade so zámerom bez potreby vstupovať do rozpočtového
procesu. Záznam z kontroly plnenia rozpočtu obce Kojatice k 30.06.2017 vzali prítomní
poslanci na vedomie a tvorí prílohu č.7 tejto zápisnice.
Prítomných: 6
Hlasovanie:

za: 6 poslanci

proti: -

zdržal sa: -

K bodu 8 – Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach.
Informáciu o prijatých rozpočtových opatreniach starostu obce prečítala 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. Prijaté
rozpočtové opatrenia starostom obce tvoria prílohy č.8, č.9, č.10 tejto zápisnice. Rozpočtové
opatrenia č.1/2017, 2/2017, 3/2017 vzali poslanci na vedomie a jednohlasne schválili.
Prítomných: 6
Hlasovanie:

za: 6 poslanci

proti: -

zdržal sa: -

K bodu 9 – Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Kojatice na roky
2017 - 2022.
Komunitný plán sociálnych služieb obce Kojatice na roky 2017 – 2022 predstavila Mgr.
Mária Lichvárová, odborný garant Komunitného centra Kojatice, zamestnankyňa n. o. Človek
v ohrození. Oboznámila prítomných poslancov s prípravou, následne s vyhodnotením
dotazníka, ktorý bol predložený občanom obce prostredníctvom internetovej stránky obce
www.kojatice.sk. Vyhodnotený dotazník je prílohou predkladaného komunitného plánu a
tejto zápisnice pod č.11. Navrhovaný dokument sa môže dopĺňať, korigovať dodatkami podľa
potrieb občanov a možností obce. Prítomní poslanci súhlasili s predloženým Komunitným
plánom sociálnych služieb obce Kojatice na roky 2017 – 2022 a jednohlasne ho schválili.
Prítomných: 6
Hlasovanie:

za: 6 poslanci

proti: -

zdržal sa: -

K bodu 10 – Žiadosti.
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov so žiadosťami, ktoré boli doručené na obecný
úrad.
1. Žiadosť MŠ Kojatice na zvýšenie príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole pre
deti do 3 rokov z doterajších 10 €/mesiac na 20 €/mesiac. Kópia žiadosti a zápisnice
zo zasadnutia Rady školy MŠ Kojatice tvorí prílohu č. 13 tejto zápisnice. Na základe
žiadosti bol vypracovaný Dodatok č. 2/2017 k VZN č. 26/2010, v znení dodatku
č.1/2017 o čiastočnej úhrade výdavkov materskej školy a o čiastočnej úhrade nákladov
a podmienok úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a tvorí
prílohu č.12 tejto zápisnice. Poslanci jednohlasne schválili dodatok. Účinnosť
Dodatku č. 2/2017 bude od 01.12.2017.
Prítomných: 6
Hlasovanie:

za: 6 poslanci

proti: -

zdržal sa: -

2. Žiadosť Serafíny Tobiášovej, rod. Priščákovej a Františka Tobiáša o hrobové miesto
na cintoríne v Šarišských Lužiankach na starom existujúcom hrobovom mieste. Kópia
žiadosti tvorí prílohu č.14 tejto zápisnice. Poslanci nemali námietky a jednohlasne
súhlasili s pridelením hrobového miesta žiadateľom.
Prítomných: 6
Hlasovanie:

za: 6 poslanci

proti: -

zdržal sa: -

3. Žiadosť vlastníkov pozemkov podľa listu vlastníctva č. 1014 – poradové číslo 2-10,
ktorá bola doručená obci dňa 16.10.2017, prečítal starosta obce. Poslanci po
vzájomnej diskusii poverili starostu obce zvolaním spoločného stretnutia všetkých
vlastníkov pozemkov a poslancov obecného zastupiteľstva.
K bodu 11 - Rôzne.
Starosta oboznámil prítomných poslancov:
- ŽoNFP na MOPS bola schválená, čerpanie od 01.01.2018, zamestnanie 4 občania.
- Kamerový systém - začne realizácia, Kojatice a Šarišské Lužianky
- 4.11.2017 sa uskutočnia voľby do VÚC - prvý krát môžu voliť aj nesvojprávni
občania

-

Je vyhlásené verejné obstarávanie na rekonštrukciu verejného osvetlenia
Projekt na rekonštrukciu budovy DHZ je podaný, ale blíži sa zima, potrebujeme ju
prežiť, musíme kúpiť kotol a vymeniť 5 okien v zasadačke KC. Starosta obce
oboznámil, že cena kotla s prácou bude cca 7000 € a nákup okien podľa cenovej
ponuky je 795 € bez montáže. Poslanci jednohlasne súhlasili a schválili nákup kotla
s prácou a výmenu okien s montážou a zároveň schválili rozpočtové opatrenie č.
4/2017 na prerozdelenie schválených kapitálových výdavkov na tieto akcie.

Prítomných: 6
Hlasovanie:
-

-

proti: -

zdržal sa: -

Strecha KD – havarijný stav – 3 cenové ponuky – poslanci vybrali a jednohlasne
schválili najlacnejšiu – UNISTAV a zároveň schválili rozpočtové opatrenie č. 4/2017
na prerozdelenie schválených kapitálových výdavkov na túto akciu.

Prítomných: 6
Hlasovanie:
-

za: 6 poslanci

za: 6 poslanci

proti: -

zdržal sa: -

Rúry na priekopy - cenová ponuku UNISTAV.
Výzva na šport a športoviská je pozastavená MF SR – projekt bol zo strany obce
podaný v termíne.
Zastávka Šarišské Lužianky – Kúpna zmluva je podpísaná, je podaný návrh na vklad,
po zápise do katastra bude vyplatená čiastka podľa zmluvy.
Odpad – smetisko vo Svinej sa bude rozširovať.
K ŽoNFP na výstavbu komunitného centra bol vypracovaný projekt a podaná žiadosť
na stavebné konanie.

K bodu 9 – Diskusia.
Do diskusie a prihlásili prítomní občania, ktorí žiadali poslancov, aby zvážili miesto pre
výstavbu budovy komunitného centra v k. ú. Kojatice č. parcely 401 a vyslovili nasledujúce
dôvody nesúhlasu:
Postaviť budovu plánuje obecné zastupiteľstvo vedľa Evanjelickej modlitebne, t. j. na
záhrade, ktorú využívajú deti MŠ, ktorým sa zmenší priestor na vyžitie, znehodnocujú sa
okolité pozemky na budúcu výstavbu IBV, domová sloboda občanov bývajúcich v okolí
budúceho KC by bola narušená, znehodnotí sa tým priestor okolo obecného úradu. P. Paľo
povedal citujeme: „podľa vyhlášky je tu znečistené prostredie a ovzdušie na výstavbu KC,
keďže v blízkosti je poľnohospodárske družstvo a hlavná cesta“ a podľa skúseností z iných
obcí, kde už je prevádzka KC sú budovy v zlom stave, Rómovia páchajú trestné činy, krádeže,
neporiadok a i.. Preto prítomní občania vyzývajú poslancov, aby prehodnotili svoj názor
a hľadali inú lokalitu, iný pozemok, iný priestor na výstavbu budovy KC, keďže nie sú proti
jej výstavbe, len v inej lokalite.
Starosta obce vysvetlil občanom, že v budove DHZ už 3-tí rok funguje KC pre rómske deti
a doteraz nebola ani jedna sťažnosť na páchanie trestnej činnosti, krádeže alebo neporiadku.
V budove KC budú zamestnanci, ktorí budú mať dohľad nad rómskymi deťmi a budova KC
nie je určená len pre Rómov, ale aj pre ďalších občanov, ako sú dôchodcovia, žiaci, mládež
a ich aktivity.
Fatľa – navrhuje skúsiť nájsť inú lokalitu.
Haľková – žiada obecný úrad vyzvať vlastníka susedného pozemku písomne, aby pokosil svoj
pozemok.

K bodu 10 – Záver.
Starosta obce Anton Aštary poďakoval prítomným poslancom za účasť na rokovaní
a prítomným občanom obce.
Zapisovateľka: Monika Marusinová
Starosta obce:

Overovatelia:

Anton Aštary

Milan Cimerman
Michal Roba

