ZÁPISNICA
z XVIII. rokovania Obecného zastupiteľstva v Kojaticiach
konaného dňa 27.10.2020 o 19,00 hod.
K bodu 1 – Otvorenie – kontrola uznášania schopnosti.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva, bolo zvolané na žiadosť piatich poslancov. Nakoľko
bol starosta na pandemickej PN, požiadal týchto poslancov o späťvzatie žiadosti o zvolanie
zastupiteľstva. Poslanci návrh starostu obce neprijali.
Otvorenie rokovania previedol zástupca starostu Ján Mikula, privítal všetkých prítomných.
Zástupca starostu Mikula odmietol viesť ďalej rokovanie, nakoľko on ho nezvolával a nechce
sa im miešať do ich politikárčenia, odovzdal slovo poslancovi Ing. Petrikovi, ktorý bol
zvolený vedením obecnéhozastupiteľstva v takomto prípade.
Ing. Petrik Stanislav reagoval, poďakovaním – hlavne, že máme zástupcu.
Ďalej hovoril o tom, že pán starosta mohol zvolať zastupiteľstvo keď bol ešte v práci, nemal
čakať na 15-tý deň a naťahovať to.
Opätovne privítal poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných na dnešnom
rokovaní.
Podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu č.1 tejto zápisnice :
Prítomní : Ing. Matúš Aštary, Mgr. Matúš Baňas, Kendický Marián, Kočiš
Ľuboš, Ján Mikula,Ing. Stanislav Petrik,
hlavný kontrolór obce Ing. Milan Marchevský
Neprítomní : Anton Aštary, a Michal Roba - pandemická PN.
Ing. Petrik skonštatoval, že prítomných poslancov je 6 z celkového počtu 7
a zasadnutieobecného zastupiteľstva je uznášania schopné.

K bodu 2 - Schválenie programu - určenie zapisovateľa a overovateľov
zápisnice.
Za overovateľov zápisnice určil Ing. Matúša Aštaryhoa Mgr. Matúša
Baňasaa zazapisovateľku Oľgu Kozákovú.
Overovateľov zápisnice a zapisovateľku poslanci vzali na vedomie.
Program zasadnutia, ktorý tvorí prílohu č.2 tejto zápisnice, prečítal Ing. Petrik.
Poslanci program zasadnutia jednohlasne schválili.
Hlasovanie poslancov : Za: 6
Ing. Matúš Aštary, Mgr. Matúš Baňas, Kendický Marián, Kočiš Ľuboš, Ján Mikula,
Ing. Stanislav Petrik
Proti : nikto Zdržal sa : nikto

Zástupca J. Mikula podal pozmeňujúci návrh programu a to : doplniť do programu Žiadosť
o návratnú finančnú výpomoc od MF SR na kompenzáciu výpadku podielových daní v roku 2020
Prihlásil sa vysvetliť tento bod hlavný kontrolór obce Ing. Marchevský.
Po jeho slovách dal Ing. Stanislav Petrik hlasovať za tento bod programu.
Hlasovanie poslancov : Za: 5
Ing. Matúš Aštary, Mgr. Matúš Baňas, Kendický Marián, Kočiš Ľuboš,
Ján Mikula
Poslanci nedohlasovali, vstúpil do toho hlavný kontrolór obce s ešte jednym doplňujúcim
bodom do programu a to plnenie rozpočtu 2020 oproti 2019.
Ing. Petrik mal návrh , aby hlavný kontrolór obce mal priestor v diskusii, lebo bod rôzne
nemáme. Dal hlasovať kto je za.
Hneď na to sa predsedajúci poopravil : keďže sme nedohlasovali za bod programu od J.
Mikulu tak - za prvé - ja som proti a zdržiava sa nikto, aby som to dokončil.
Potom dal zahlasovať za doplňujúci bod hlavného kontrolóra Marchevského– Plnenie
rozpočtu, aby bol prejednaný v diskusii.
Hlasovanie poslancov : Za: 6
Ing. Matúš Aštary, Mgr. Matúš Baňas, Kendický Marián, Kočiš Ľuboš, Ján Mikula,
Ing. Stanislav Petrik
Proti : nikto

Zdržal sa : nikto

Zástupca J. Mikula podal ešte jeden pozmeňujúci návrh programu a to :
Správu o postupe prác ZaD č.1 ÚPN-O a ponukovú cenu za spracovanie urbanistickej štúdie
„ Za mostom „ - ATYP, architektonický ateliér s.r.o.
Hlasovanie poslancov : Za: 5
Ing. Matúš Aštary, Mgr. Matúš Baňas, Kendický Marián, Kočiš Ľuboš,
Ján Mikula
Proti : nikto Zdržal sa : 1 - Ing. Stanislav Petrik
Ing. Stanislav Petrik poznamenal, že doplnené body do programu budú riešené nakoniec.

K bodu 3 – Kontrola prijatých uznesení
Predsedajúci Ing. Petrikpoznamenal, že starosta tu zas nieje, že už asi od mája a požiadal
zástupcu starostu J. Mikulu, aby ich informoval oplnení uznesení. J. Mikula čítal prijaté
uznesenia z predchádzajúceho zastupiteľstva. Predsedajúci ho pozastavil, zaujímalo ho, či
bola podaná žiadosť o osadenie zrkadla v Šarišských Lužiankach na prvej zákrute.
Kladnú odpoveď dostal od pracovníčky Kozákovej.
Ing. Petrika ešte zaujímalo, že dokedy bude starosta na PN.
Odpoveď mu dal zástupca starostu Mikula.

K bodu 4 - Neinformovanie obecného zastupiteľstva o žiadostiach a
sťažnostiach
Tento bod bol znovu presunutý na najbližšie zastupiteľstvo s prítomnosťou starostu obce
A.Aštaryho.
Hlasovanie poslancov : Za: 6
Ing. Matúš Aštary, Mgr. Matúš Baňas, Kendický Marián, Kočiš Ľuboš, Ján Mikula, Ing.
Stanislav Petrik
Proti : nikto

Zdržal sa : nikto

K bodu 5 - Zmluva o dielo – „Oprava havarijného stavu strechy ZŠ
Kojatice“ –vysvetlenie
Pre neprítomnosť starostu obce, ktorý má to vysvetliť sa aj tento bod presúval na najbližšie
zastupiteľstvo s prítomnosťou starostu obce A.Aštaryho.
Hlasovanie poslancov : Za: 6
Ing. Matúš Aštary, Mgr. Matúš Baňas, Kendický Marián, Kočiš Ľuboš, Ján Mikula,
Ing. Stanislav Petrik
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto

K bodu č. 6 - Zrušenie uznesenia č. 149/03/2018 bod 3
Ing.Petrik poznamenal, že sa jedná o znovu zrušenie uznesenia, keďže sa už o tom bavili, on
osobne nemá k tomu už nič , ostatní poslanci sa tiež nevyjadrovali, tak dal hlasovať
Hlasovanie poslancov : Za: 5
Ing. Matúš Aštary, Mgr. Matúš Baňas, Marián Kendický , Ľuboš Kočiš, Ing. Stanislav
Petrik
Proti : 1 - Ján Mikula

Zdržal sa : nikto

K bodu č. 7 - Vyhlásenie havarijného stavu na cesty „Cesta ku Obrázku“,
„Cesta doHučka“, „Cesta za kostolom Lužianky
Tento bod je znovu, keďže pán starosta nepodpísal uznesenie. On k tomu nevie čo dodať.
Zástupca Mikula ich chcel upozorniť ešte na to, že treba rozlišovať medzi havarijným stavom
a mimoriadnou situáciou, aby nedošlo k nejakým zbytočným problémom.
Spomenul, že starosta dostal správu od právnika p. Raka.
Ing. Petrik sa vyjadril, že si ho platíme a oni o tom nevedia. Zástupca odpovedal, že všetko je
o komunikácii.
Hlasovanie poslancov : Za: 5
Ing. Matúš Aštary, Mgr. Matúš Baňas, Kendický Marián, Kočiš Ľuboš,
Ing. Stanislav Petrik,
Proti : nikto

Zdržal sa : 1 - Ján Mikula

K bodu 8 - Výpoveď zmluvy o poskytovaní právnych služieb
Ing. Petrik sa vyjadril, že to je tiež to, čo starosta nepodpísal, on k tomu nemá nič. Ani ostatní
poslanci sa k tomu nevyjadrili, dal zahlasovať o tomto bode.
Hlasovanie poslancov : Za: 5
Ing. Matúš Aštary, Mgr. Matúš Baňas, Marián Kendický, Ľuboš Kočiš, Ing. Stanislav
Petrik
Proti : 1 - Ján Mikula

Zdržal sa : nikto

K bodu 9 – Žiadosť hlavnému kontrolórovi obce Kojatice o vykonanie
kontroly v zmysle §18f ods. 1, písm.h) na neplneni (nevykonanie)
uznesení prijatých obecným zastupiteľstvom
K tomu mal Ing. Petrik toľko, že ma pocit, že sa niektoré uznesenia nevykonali napr.:
betónové rúry v Kojatickej Doline a pokiaľ má informáciu, že mu nedokladovali lístoček
z pošty, že išla žiadosť Telekomunikačnému operátorovi o prekládku telekomunikačného
stĺpa, má za to, že to tiež nie je urobené. To sú tie dve uznesenia o ktorých on vie, že nie sú
vykonané. Ing. Petrik navrhuje,aby hlavný kontrolór prešiel všetky uznesenia od 12/ 2018
doteraz. Skupina piatich poslancov sa dohodla na návrhu uznesení pre hlavného kontrolóra,
v ktorom ho žiadajú o vykonanie kontroly na plnenie (nevykonanie) uznesení prijatých
obecným zastupiteľstvom .
Nakoniec predsedajúci rokovania Ing. Petrikdal poslancom zahlasovať.
Hlasovanie poslancov : Za: 5
Ing. Matúš Aštary, Mgr. Matúš Baňas, Kendický Marián, Kočiš Ľuboš,
Ing. Stanislav Petrik,
Proti : nikto

Zdržal sa : 1 - Ján Mikula

Návrh uznesenia bol odovzdaný zapisovateľke.

K bodu 10 – Zverejnenie všetkých vyplatených odmien Obcou Kojatice
všetkým obecným poslancom jednotlivo za predošlé dva roky
(2019, 2018)
K tomuto bodu nebolo čo dodať zo strany poslancov. Výhradu mal Ing. Petrik voči
Obecnému úradu, že požiadal o materiály k tomuto bodu na rokovanie a nemá ich.
Pracovníčka obecného úradu vysvetlila nedodanie materiálov. A to tým, že žiadosť od
Ing. Petrikaprišla e-mailom ráno v deň rokovania zastupiteľstva (Ing. Petrik to nepoprel)a je
potrebné povedať , že obecný úrad v tom čase zabezpečoval prípravu na celoplošné testovanie
„ Spoločná zodpovednosť“.
Taktiež podotkla, že v rokovacom poriadku je uvedené, že poklady a materiály na rokovanie
zastupiteľstva sa predkladajú najneskôr tri dni pred zastupiteľstvom.
Poslanci sa nakoniec dohodli na termíne zverejnenia a to do 30.11.2020na webovej stránke
obce v záložke poslanci.
Predsedajúci rokovania dal hlasovať za tento bod programu.

Hlasovanie poslancov : Za: 6
Ing. Matúš Aštary, Mgr. Matúš Baňas, Kendický Marián, Kočiš Ľuboš, Ján Mikula,
Ing. Stanislav Petrik
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto

K bodu 11 – Objednanie veľkokapacitných kontajnerov
K tomuto bodu mal Ing. Petrik poznámku, že to malo byť pred dušičkami, lebo ľudia
odpratávajú z cintorínov a nejako sa to neudialo. Prihlásil sa poslanec Ľ. Kočiš s úvahou, že
on odpratával odpad zo staveniska cez p. Strakaya, ktorý začal s takouto činnosťou. Má
zakúpené auto, či to nebude pre obec výhodnejšie, lacnejšie, keď by obec podpísala zmluvu.
Odpad vozí na skládku do Ražňan. Že by sa vedeli zakúpiť kontajneri od KRISTAV-u za
nejakých 1500,- eur za repasovaný kontajner, pričom nový stojí okolo 3000.- eur.
Je len potrebné dohodnúť určité formality a mohla by sa podpísať s ním zmluva. Poslanec
Ing. Aštary navrhoval, že jeden kontajner pre obec by sa zišiel. Zhodli sa nakoniec viacerí
poslanci za jeden kontajner. Bola rozprava poslancov, že vývoz je aspoň tých 2x do roka
potrebný . Poslanec M. Kendický poukazoval na zvýšenie smetných nádob na cintorínoch.
Poslanci nakoniec navrhli objednať veľkoobjemové kontajneri tak ako bolo minulé. Do
každej časti obce a stanovili dátum od 7.12. – 15.12.2020
Hlasovanie poslancov : Za: 6
Ing. Matúš Aštary, Mgr. Matúš Baňas, Kendický Marián, Kočiš Ľuboš, Ján Mikula, Ing.
Stanislav Petrik
Proti : nikto

Zdržal sa : nikto

K bodu 12 – Prediskutovanie možnosti zakúpiť kontajnery na plastový
odpad pre domácnosti.
Ing. Petrikpoukazal na to, že niekedy v r. 2019 už o tom rozprával a nebol vyslyšaný.
Prenechal slovo poslancovi M. Kendickému, ktorý tento bod navrhol. Poslanec Kendický
hovoril, že už ho nebaví stále keď vysypú odpad naháňať tie vrecia po dedine, že si ľudia už
aj sami zakupujú, tak či by to nevedela zakúpiť obec a predať to, či už za tretinu a zbytok
doplatí obec.
Pracovníčka obecného úradu Kozáková sa im snažila vysvetliť systém zberu triedeného
odpadu a s tým spojené náklady. Obec nemá mať výdavky na tieto zberné nádoby, ale
Organizácia zodpovednosti výrobcov ( OZV). To, že máme len vrecia je aj chyba našich
občanov, lebo málo separujeme.
Poslanec Ing. Aštary M. mal požiadavku na starostu obce, aby sa spýtal na životnom
prostredí, či neexistuje nejaká dotácia od nich.
Poslanec Kočiš mal výhrady, že kto nám zakáže za vlastné prostriedky zakúpiť, aby sme mali
poriadok. To nám nikto nemôže zakázať.
Ing. Petrikdal návrh, že či by pán starosta nemohol vydopytovať aspoň 100 ks zberných
nádob, kúpiť ich a potom ich predať občanom, ktorí budú chcieť. Možno bude množstevná
zľava.
Poslanci sa dohodli dať preskúmať p. starostovi ich požiadavky ohľadom zberných nádob na
triedený odpad do najbližšieho rokovania obecného zastupiteľstva.

Hlasovanie poslancov : Za: 6
Ing. Matúš Aštary, Mgr. Matúš Baňas, Kendický Marián, Kočiš Ľuboš, Ján Mikula,
Ing. Stanislav Petrik
Proti : nikto

Zdržal sa : nikto

K bodu 13 – Schválenie rokovacieho poriadku Komisie na ochranu
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Ing. Petrik sa spýtal, či tento rokovací poriadok niekto čítal a či sú k tomu nejaké
pripomienky, že im to posielal niekedy v sobotu. Nikto z prítomných sa k tomu nevyjadroval,
Ing. Petrik vyzval poslancov zahlasovať.
Hlasovanie poslancov : Za: 5
Ing. Matúš Aštary, Mgr. Matúš Baňas, Kendický Marián, Kočiš Ľuboš,
Ing. Stanislav Petrik,
Proti : nikto

Zdržal sa : 1 - Ján Mikula

Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva nebol doručený obecnému úradu pred
rokovaním, ani nebol odovzdaný po schválení.

K bodu 14 – Schválenie rokovacieho poriadku Komisie verejného
poriadku a sťažností
Ing. Petrik udelil slovo Mgr. Baňasovi, ako predsedovi komisie a zároveň predkladateľovi
rokovacieho poriadku. Mgr. Baňas sa vyjadril, že bolo potrebné niečo také mať, aby komisia
vedela pracovať.
K tomuto rokovaciemu poriadku mal otázky zástupca starostu J. Mikula a to :
- či je predsedovi komisie známe, že konečné výstupy z komisie podpisuje štatutár
- Mgr. Baňas, ako predseda tejto komisie povedal, že áno, všetko pôjde cez obecný
úrad
- nie je mu jasné odvolanie člena komisie, z akého dôvodu bude odvolaný
Mgr. Baňas mal poznámku, že nevie, že tam také niečo je a že aj tak všetko pôjde cez
zastupiteľstvo
Ing. Petrik vyzval poslancov hlasovať.
Hlasovanie poslancov : Za: 5
Ing. Matúš Aštary, Mgr. Matúš Baňas, Kendický Marián, Kočiš Ľuboš,
Ing. Stanislav Petrik,
Proti : nikto

Zdržal sa : 1 - Ján Mikula

Rokovací poriadok Komisie verejného poriadku a sťažností bol odovzdaný zapisovateľke.

K bodu 15 – Schválenie rokovacieho poriadku Finančnej komisie
Ing. Aštary M. ako predseda finančnej komisie sa taktiež vyjadril na predloženie rokovacieho
poriadku, že ho preposlal všetkým, dúfa, že ho prečítali a že komisia by mala byť funkčná. On
k nemu nemá nič.
Keďže neboli žiadne pripomienky, dotazy poslancov, Ing. Petrik dal hlasovať.
Hlasovanie poslancov : Za: 5
Ing. Matúš Aštary, Mgr. Matúš Baňas, Kendický Marián, Kočiš Ľuboš,
Ing. Stanislav Petrik,
Proti : nikto

Zdržal sa : 1 - Ján Mikula

Rokovací poriadok Finančnej komisie bol odovzdaný zapisovateľke s prílohou poslanca Ing.
Aštaryho.

K bodu 16 – Schválenie rokovacieho poriadku Komisie stavebnej a ochrany
životného prostredia.
Kendický M. ako predseda komisie sa taktiež vyjadril na predloženie rokovacieho poriadku
slovami, že to bolo poslané všetkým aj na obecný úrad a aby to bolo zverejnené na stránke
obce, aby si to každý mohol prečítať. Ani k tomuto rokovaciemu poriadku neboli
pripomienky, dotazy poslancov, Ing. Petrik dal hlasovať.
Hlasovanie poslancov : Za: 5
Ing. Matúš Aštary, Mgr. Matúš Baňas, Kendický Marián, Kočiš Ľuboš,
Ing. Stanislav Petrik,
Proti : nikto

Zdržal sa : 1 - Ján Mikula

Rokovací poriadok M. Kendický odovzdal zapisovateľke.
Bolo navrhnuté od hlavného kontrolóra, aby rokovacie poriadky boli zverejnené na webovej
stránke obce pod jednotlivými komisiami.

K bodu 17 – Diskusia
V diskusii sa začali prerokovávať doplnené body do programu obecného zastupiteľstva.
Ing. Petrik odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi obce, ktorý predniesol správu o plnení
rozpočtu prihliadajúc na čerpanie 1/12. Prisľúbil túto správu preposlať poslancom.O tomto
nebolo potrebné hlasovať, nakoľko to bola len informatívna správa.
Keďže mal hlavný kontrolór slovo – poinformoval poslancov aj ohľadom Žiadosti o návratnú
finančnú výpomoc z MF SR. Vysvetlil, že je to náhrada za pokles podielových daní v tomto
roku z dôvodu infekcie COVID -19. Poukázal aj na skutočnosť, že pôžička sa bude splácať
až v roku 2024 – 2027. Povzbudil poslancov, aby schválili prijatie žiadosti.

Reagoval Ing. Petrik, že on s týmto určite nesúhlasí, preňho by to znamenalo, že zadĺži
nasledujúce zastupiteľstvo, keďže je splatnosť až po ich funkčnom období.
Poslanec Kočiš Ľ. sa vyslovil, že keď je to bezúročná pôžička, tak s menšími výhradami,
prečo nie.
Poslanec Ing. Aštary M. mal dotaz, ako ich využijeme. Ak na bežné výdavky obce, tak on
nesúhlasí a je to nezmysel, aby na nich niekto poukazoval, že zobrali 19.- 000 eur a neurobili
za nich nič. Navrhuje ich použiť na niečokonkretné.
Ing. Petrik poznamenal, že problém je v tom, že sa treba rozhodnúť teraz. Po prediskutovaní
žiadosti pristúpili poslanci k hlasovaniu.
Hlasovanie poslancov : Za: 4
Mgr. Matúš Baňas, Kendický Marián, Kočiš Ľuboš, Ján Mikula
Proti : 2 - Ing. Matúš Aštary
Ing. Stanislav PetrikZdržal sa : nikto
Do diskusie sa prihlásil zástupca starostu Mikula J. so Správou o postupe prác pri ZaD č.1
ÚPN-O a hlavne o ponukovú cenu za vypracovanie urbanistickej štúdie „ Za mostom“,
(Kojatice) od ATYP, architektonický ateliér s.r.o. , či sa do toho ide alebo nie a kto to
urobí.
Dospelo sa k záveru, že ak ATYP s.r.o. spracúvavadoplnky k územnému plánu, tak nech
urobí aj túto urbanistickú štúdiu, že má už aj prehľad o tom.
Poznámku mal poslanec Ing. Aštary M. , že dokedy to spravia, aby to nebolo dlho. Že, ak
nespravia všetko do konca roka, tak bude proti preplateniu faktúry.
A tie výhovorky, že bola korona (COVID-19), to neakceptuje v žiadnom prípade.
Nakoniec poslanci o tom hlasovali.
Hlasovanie poslancov : Za: 6
Ing. Matúš Aštary, Mgr. Matúš Baňas, Kendický Marián, Kočiš Ľuboš, Ján Mikula, Ing.
Stanislav Petrik
Proti : nikto

Zdržal sa : nikto

Ing. Petrik skonštatoval, že vyčerpali všetko, čo chceli doplniť.
On má do diskusii žiadosť, ktorú poslal poslanec Roba M. všetkým - nákup pre hasičov.
Mal otázku na hlavného kontrolóra, či to má zastupiteľstvo schvaľovať, alebo to môžu rovno
nakúpiť. Toto je dotácia z rozpočtu obce a už sa nehlasuje o tom – uistil ho hlavný kontrolór
obce.
Ďalej poslanec Mgr. Baňas sa informoval na zmluvu o dotácii pre FK. Rozpočet je mesiac
a pol schválený a FK ešte nemá peniaze. Nevie kde je problém.
Dospelo sa k záveru, že zmluva je v stave spracovávania a bude už len potrebné ju podpísať.
Mgr. Baňas mal ešte otázku k celoplošnému testovaniu v obci. O priebehu a prípravných
prácach poslancov poinformoval zástupca Mikula a pracovníčka obecného úradu Kozáková.

Do diskusie sa prihlásil Ing. Aštary s otázkou na hlavného kontrolóra, kedy sa bude
schvaľovať rozpočet na rok 2021. Chcel by, aby do konca tohto roka bol schválený.
Hlavný kontrolór sa vyjadril, že ak sa nebudú upravovať miestne dane tak rozpočet môže byť
schvaľovaný koncom novembra. Dohodol sa na stretnutí s poslancom Ing.Aštarym M.
Ing. Aštary M. vyjadril potrebu postupného zvyšovania daní aj poplatkov za komunálny
odpad.
Hlavný kontrolór poznamenal, ak budeme meniť VZN obce, tak je najneskorší dátum
schvaľovania 15.12.2020, nakoľko Návrh VZN musí byť vyvesený nastránke obce 15 dní
pred schválením, aby platnosť bola od 1.1. 2021.

K bodu 18 – záver
Predsedajúci Ing. Petrik poďakoval za účasť a ukončil rokovanie približne o 20.45 hod.
Rokovanie OZ bolo bez účasti verejnosti, bolo zaznamenané zvukovým záznamom a audiovideo záznamom Ing. Petrikom, ktorý je zverejnený na webovej stránke obce
www.kojatice.sk v záložke zastupiteľstvo.

Zapisovateľka:
Oľga Kozáková
Overovatelia:
Ing. Aštary Matúš
Mgr. Baňas Matúš

