ZÁPISNICA
z XII. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kojaticiach konaného
dňa 20.12.2012
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 4 poslanci
podľa prezenčnej listiny, p. Hudáček Jozef, p. Tirdiľ Vladimír a p. Halčák Jozef sa ospravedlnili.
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. Schválenie VZN č. 28/2012 o miestnych daniach
5. Žiadosť Sandro Crescini o odkúpenie nehnuteľnosti
6. Správa audítora
7. Schválenie rozpočtu
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver
Starosta obce určil za overovateľov zápisnice:
p. Ing. Anton Tartaľ
p. Ing. Konštantín Kozák
K bodu 2 – Schválenie programu - určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce Anton Aštary prečítal program zasadnutia, určil zapisovateľku a overovateľov
zápisnice. Navrhol, aby bod 5 bol vynechaný a presunul sa na nasledujúce zasadnutie obecného
zastupiteľstva, keď bude 100 % účasť poslancov.
K bodu 3 – Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce informoval poslancov, že uznesenia sa priebežne plnia.
K bodu 4 – Schválenie VZN č. 28/2012 o miestnych daniach
Starosta obce prečítal pripomienky p. Dušana Krajňáka k návrhu VZN č. 28/2012 o miestnych
daniach a vyhodnotenie pripomienok.
K bodu 1 - navrhuje upraviť v §3 bod 1, odstrániť text: „odstavec 3“.
K bodu 2 - § 10 daň za nevýherné hracie prístroje, navrhuje vyškrtnúť bod 3 – písomné
oznámenie.

K bodu 3 - § 11 poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – navrhuje v § 11 bod
2 písm. c – vyškrtnúť potvrdenie z vojenského útvaru.
Tieto body budú opravené.
K bodu 4 - § 11 poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – navrhuje poplatok
znížiť vo výške 50 % pre: držiteľov Jánskeho plakety a Kňazovického medaily, pre občanov ŤZP
alebo držiteľov preukazu s ŤZP s potrebou sprievodcu, ďalej prevažne alebo úplne bezvládnych
občanov a občanov starších ako 69 rokov.
Starosta obce navrhuje ponechať doterajšiu výšku dane za komunálny odpad a nedoplniť ďalšie
úľavy (len Kňazovického medaily).
Prítomných: 4
Hlasovanie: za: 4

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 5 - § 12 platenie dane – „chýba odvolanie na VZN o odpadoch, kde predmetom sú
podrobnosti nakladania s komunálnym odpadom.
Tento bod bude doplnený.
Starosta predložil poslancom návrh VZN č.28/2012, zmeny sadzby daní oproti roku 2012
a dodatok č. 1 k VZN.
Prítomných: 4
Hlasovanie: za: 4

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 5 – Žiadosť Sandro Crescini o odkúpenie nehnuteľnosti.
Bod 5 preložený na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva.
K bodu 6 – Správa audítora za rok 2011
Starosta obce prečítal poslancom a prítomným správu audítora za rok 2011.
K bodu 7 – Schválenie rozpočtu na rok 2013
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh rozpočtu na rok 2013. Pán Ing.
Konštantín Kozák pripomenul, že záväzok voči rímsko-katolíckej cirkvi 15 000 € nie je v
rozpočte zapracovaný, preto navrhuje navýšiť rozpočet aj v príjmoch a vo výdavkoch.
Prítomných: 4
Hlasovanie: za: 4

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 8 – Rôzne
a) V bode rôznom starosta obce navrhol inventarizačnú komisiu v zložení:
p. Michal Roba, p. Anna Tartaľová, p. Ján Mikula, p. Bc. Bibiána Caletková, p. Natália
Theiszová, p. Anna Kundrátová. Pán Ing. Anton Tartaľ navrhol za člena inventarizačnej komisie
aj p. Ing. Konštantína Kozáka.

Prítomných: 4
Hlasovanie: za: 4

proti: 0

zdržalo sa: 0

Pán Ing. Konštantín Kozák požaduje, aby bol na obecnom zastupiteľstve prečítaný
inventarizačný zápis.
b) p. Krajňák Dušan mal pripomienku k VZN o odpadoch č.24/2009 – je v ňom uvedený
neplatný zákon, žiada opraviť VZN a doplniť účel kompostoviska.
c) po obhliadke v obci 03.12.2012 konštatoval starosta obe, p. Vladimír Tirdiľ a Ing. Konštantín
Kozák, že p. Milan Cimerman a Jozef Juhas vypúšťajú fekálie rovno zo žumpy, čo je
protizákonné. p. Ing. Konštantín Kozák navrhuje, aby im bolo zaslané upozornenie a návrh
riešenia.
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