
Z Á P I S N I C A 

z XIII. riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kojaticiach konaného 

dňa 19.02.2013 

 

Prítomní:  podľa priloženej prezenčnej listiny 

Ďalší prítomní: Anton Aštary, starosta obce  

Riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Anton Aštary. Privítal 

poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných. Zasadnutia sa zúčastnili 6 poslanci 

podľa prezenčnej listiny, p. Ing. Konštantín Kozák sa ospravedlnil.  

 

Za zapisovateľku bola určená: Bc. Zuzana Beňová 

  

Program zasadnutia:  

 1.   Otvorenie – kontrola uznášania schopnosti 

 2.   Schválenie programu – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 3.   Kontrola plnenia uznesení 

 4.   Žiadosť p. Cresciniho o odkúpenie nehnuteľnosti 

 5.   Výber banky pre poskytnutie investičného úveru 

 6.   Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na rok 2013 

 7.   Rôzne 

 8.   Diskusia 

 9.   Záver   

 

Starosta obce určil za overovateľov zápisnice: 

p. Michal Roba 

p. Jozef Halčák 

 

K bodu 2 – Schválenie programu - určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

 

Starosta obce Anton Aštary prečítal program zasadnutia, určil zapisovateľku a overovateľov 

zápisnice. p. Jozef Hudáček navrhol doplniť do programu bod „verejné zhromaždenie“ – 

zhromaždenie občanov.  

 

Prítomných: 6 

Hlasovanie: za: 4  proti: 1 (p. Mikula Ján)  zdržalo sa: 1 (p. Roba Michal)  

 

Bod zhromaždenie občanov bol zaradený do programu, ako bod č.7. 

 

K bodu 3 – Kontrola plnenia uznesení 

 

Starosta obce informoval poslancov, že uznesenia sa priebežne plnia.  

 

K bodu 4 – Žiadosť p. Cresciniho o odkúpenie nehnuteľnosti  

 

Starosta obce informoval o neoficiálnom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo 27.01.2013 na obecnom 

úrade ohľadom predaja nehnuteľnosti pre p. Cresciniho, ktorého sa zúčastnili poslanci obecného 

zastupiteľstva a p. Sandro Crescini 



Starosta, ako aj poslanci sa individuálne vyjadrili k tomuto predaju a vyjadrili svoj súhlas, či 

nesúhlas. 

Prítomných: 6 

Hlasovanie: za: 3  proti: 3 (p. Tirdiľ, p. Hudáček a p. Ing. Tartaľ)  zdržalo sa: 0  

 

K bodu 5 – Výber banky pre poskytnutie investičného úveru 

 

Starosta obce poskytol informácie o 3 vypracovaných ponukách od bánk na poskytnutie 

investičného úveru pre obec v hodnote 60 000 € - Slovenská sporiteľňa, Všeobecná úverová 

banka a UniCredit bank. Zhodnotil, že najvýhodnejšia je ponuka Všeobecnej úverovej banky. 

Úver bude použitý na nesplatenú faktúru 64 000 € pre firmu Stav-Majo. Kontrolór obce p. Ing. 

Milan Marchevský sa vyjadril, že obec splnila potrebné podmienky, vzhľadom na výšku úveru 

60 000 € a dobu splácania 5 rokob. 

Poslanci obecného zastupiteľstva vyjadrili svoj osobný názor. Pán Jozef Hudáček tiež navrhol 

dohodnúť sa s firmou Stav-Majo na splátkovom kalendári alebo vziať úver v hodnote 105 000 €, 

aby sa splatil aj dlh voči Rímsko-katolíckej cirkvi. Tiež spomenul, že úver mal byť prehodnotený 

finančnou komisiou. Hlasovalo sa za najvýhodnejšiu ponuku – Všeobecnej úverovej banky 

a podmienky úveru. 

 

Prítomných: 6 

Hlasovanie: za: 5  proti: 1 (p. Jozef Hudáček)  zdržalo sa: 0  

 

K bodu 6 – Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2013 

Kontrolór obce p. Ing. Milan Marchevský popísal základné úlohy jeho kontrolnej činnosti 

vzhľadom na 5 % pracovný úväzok, konkrétne kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti 

a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj 

s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, ďalej kontrola príjmov, výdavkov 

a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola všeobecne 

záväzných právnych predpisov, vrátane nariadení obce. 

Konkrétne popísal plán kontrolnej činnosti na 1. a 2. polrok 2013: 

Vypracovanie zámeru kontrolnej činnosti na rok 2013, vypracovanie správy o kontrolnej činnosti 

za rok 2012 a stanoviska k záverečnému účtu obce za rok 2012, inventarizácia pokladničnej 

hotovosti (1x štvrťročne), kontrola dodržiavania zásad vedenia pokladničných a účtovných 

operácií, dodržiavanie zásad poskytovania dotácií a finančnej výpomoci, metodická pomoc pri 

príprave VZN a interných smerníc obce, priebežná správa o kontrole čerpania rozpočtu obce za 

1.polrok 2013, vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu na rok 2014, kontrola plnenia 

uznesení obecného zastupiteľstva, účasť na rokovaniach OZ podľa časových možností.  

 

K bodu 7 –Zhromaždenie občanov 

 

Bod 7 bol na návrh p. Jozefa Hudáčka doplnený do programu. Starosta obce informoval, že každé 

zasadnutie obecného zastupiteľstva je verejné, tak nevidí dôvod na uskutočnenie zhromaždenia 

občanov, ale ak to odsúhlasia p. poslanci, tak je to výhradne v ich kompetencii. P. Jozef Hudáček 

navrhol, aby sa zhromaždenie občanov uskutočnilo do mesiaca. Má mať pre občanov 

informatívny charakter. 

 

Prítomných: 6 

Hlasovanie: za: 4  proti: 2 (p. Roba, p. Mikula)  zdržalo sa: 0  

 

K bodu 8 – Rôzne 

 



a) V bode rôznom  p. Jozef Hudáček informoval prítomných o ukončení jeho činnosti člena 

kultúrnej komisie z dôvodu, že mu nebolo umožnené podieľať sa na realizovaní obecného plesu, 

ktorý sa nakoniec ani nekonal. Tiež podotkol, že nedostal dostatočné informácie na jeho žiadosť 

ohľadom ziskov, ktoré obec získala z prenájmu sály kultúrneho domu v roku 2012. Starosta obce 

informoval, že peniaze z minuloročných plesov boli použité na ďalšie obecné akcie. Tiež 

spomenul, že obecný úrad berie na vedomie ukončenie činnosti celej kultúrnej komisie, pod 

vedením p. Jozefa Hudáčka, ktorému bol zaslaný aj e-mail s týmto vyjadrením.  

 

b) p. Tirdiľ Vladimír žiada, aby sa riešili neplatiči daní plombou na nehnuteľnosť. Navrhuje, aby 

obecný úrad v spolupráci s finančnou komisiou riešil neplatičov.  

 

c) p. Kočiš Vlastimil vystúpil a informoval o potrebe presunu telefónneho stĺpu v časti novej 

individuálnej bytovej výstavby (na Šváboch) v Kojaticiach, kde mu starosta obce ihneď 

odpovedal na jeho nepravdivé informácie a riešenie už predtým daného stavu.   

 

d) Starosta obce informoval o personálnych zmenách na obecnom úrade. Pani Anna Tartaľová 

ukončila pracovný pomer ku dňu 31.01.2013 odchodom do dôchodku. Na jej miesto nastúpi p. 

Monika Marusinová od 01.03.2013. Pani Mgr. Máriu Lichvárovú nahradila po výberovom konaní 

01.02.2013 Bc. Mária Halčáková, ktorá nastúpila na pozíciu „terénny sociálny pracovník“.  

 

e) Starosta obce ďalej informoval o priebehu kalamity v obci, o celodennej spolupráci s p. Ing. 

Konštantínom Kozákom, za jeho pomoc sa mu poďakoval. Tiež informoval o založenom Centre 

voľného času vo Svinnej, kde sa krúžkov zúčastňujú naši žiaci z obce. Niektorí navštevujú aj 

centrá voľného času v Prešove.  

 

f) Starosta obce ďalej informoval o výročnej členskej schôdzi FK Kojatice, ktorá sa uskutoční 

v sobotu 23.02.2013 v kultúrnom dome v Kojaticiach. 

 

g) p. Jozef Polák vystúpil a informoval, že PD Šarišan Svinia taktiež pomáhalo pri kalamite 

v obci, staralo sa o údržbu ciest a taktiež poskytlo p. Ing. Kozákovi v daný deň pohonné hmoty 

bez náhrady. Taktiež ostro, až dehonestujúco kritizoval prácu starostu obce a jeho vierovyznanie. 

 

h) p. Anna Lešková osobne na tomto stretnutí podala žiadosť o poskytnutie informácií, kde žiada 

informácie o protipovodňových opatreniach, ktoré sa v obci realizovali v roku 2011.  

 

   

  

 

  

 

Starosta obce:                            Overovatelia:                             Zapisovateľka: 

Anton Aštary                             p. Michal Roba                      Bc. Zuzana Beňová 

                                              

 

   p. Jozef Halčák                        

 
 


