
                                                Z Á P I S N I C A 

         zo XVI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kojaticiach 

                              konaného  dňa 21.08.2020 o 18,30 hod. 

 

K bodu 1 – Otvorenie – kontrola uznášania schopnosti. 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril  zástupca starostu Ján Mikula pre PN starostu obce 

Antona Aštaryho   a vyjadril sa, že odmieta viesť toto zastupiteľstvo  a odovzdal slovo 

poslancovi Ing. Petrikovi,  ktorý bol zvolený vedením obecného zastupiteľstva.  

 Ing. Petrik S. privítal poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných. 

Podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu č.1 tejto zápisnice :  

Prítomní : Ing. Matúš Aštary, Ing. Matúš Baňas, Kendický Marián, Kočiš  

                   Ľuboš, Ján Mikula, Ing. Stanislav Petrik,  

Neprítomný: Michal Roba – PN  

Ing. Petrik skonštatoval, že prítomných poslancov je 6  z celkového počtu 7 a  zasadnutie 

obecného zastupiteľstva je uznášania schopné. 

 

K bodu 2 - Schválenie programu - určenie zapisovateľa a overovateľov  

                   zápisnice. 

Za overovateľov zápisnice určil  Ing. Petrik   Ing. Matúša Aštaryho a Ľuboša Kočiša a za 

zapisovateľku  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 

Ing. Aštary Matúš  predniesol  pozmeňujúci návrh programu a to : 

- vypustiť bod 12 a bod 19 z  Programu 

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 3 – Kontrola prijatých uznesení. 

 

Ing. Petrik  informoval o plnení prijatých uznesení  z XV. zasadania OZ  zo dňa  02.07.2020. 

Veľa sme toho nemali, nakoľko starosta nič nepodpísal  okrem schválenia programu. 

Zástupca starostu Ján Mikula dodal, že uznesenia č. 66, 67  sú podpísané a realizujú sa  

a uznesenia 69 a 70 nie sú podpísané.  



K bodu 4 –  Návrh - Dodatok  č.4/2020 k VZN č.26/2010 v znení Dodatku  

                    č.1/2011, Dodatku č.2/2017 a Dodatku č.3/2019   

                   

Zástupca starostu Ján Mikula objasnil, že Dodatok je vypracovaný na základe žiadosti 

riaditeľky MŠ Kojatice a týka sa zvýšenia školského poplatku na školský rok 2020/2021 z 10 

eur na  15 eur – pre všetky deti rovnaký v súvislosti s novými podmienkami prijatia deti do 

materskej školy. Návrh Dodatku č.4/2020, (kópia  tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice)  bol 

zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Kojatice www.kojatice.sk od 

07.08.2020 a tiež bol poslaný mailom poslancom . K predloženému dodatku neboli vznesené 

žiadne výhrady a prítomní poslanci nemali pripomienky.  

Hlasovanie poslancov:    Za:   5  

Ing. Matúš Aštary, Mgr. Matúš Baňas, Kendický Marián, Kočiš Ľuboš, Ján Mikula 

Proti :  nikto                                                              Zdržal sa : 1 – Ing. Stanislav Petrik 

 

K bodu 5 – Schválenie dohody o čiastočnom odstúpení od zmluvy č.  

                    ZIO/0175/30800/1020/2019 -   NDS 

 

Ing. Petrik  pripomenul, že je to zmluva Národnej diaľničnej spoločnosti a jedná sa o chybu, 

ktorá sa stala s pozemkami, ktoré nikdy neboli naše, aby sa toto dalo do poriadku.  

(kópia Návrhu dohody o čiastočnom odstúpení od zmluvy č. ZIO/   /30800/1020/2020 tvorí 
prílohu č.5 tejto zápisnice ) 

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 6 –  Záznam z kontroly plnenia rozpočtu obce Kojatice k 30.06.2020 

 

Ing. Petrikovi chýbal hlavný kontrolór, aby im to vysvetlil. Zástupca starostu  Mikula mal 

pripomienku, že hlavný kontrolór to poslal každému poslancovi e-mailom.   Ing. Petrik 

odpovedal, že on má problém, že sa hlavný kontrolór odvoláva na prílohu a prílohu im nikto 

neposlal. Preto sa on nebude k tomu vyjadrovať. Zástupca starostu Mikula vysvetľoval, že 

Záznam je celý a nemá vedomosť o nejakých prílohách. Pripomenul poslancom, že Záznam 

z kontroly plnenia rozpočtu obce Kojatice k 30.06.2020 sa aj tak len berie na vedomie – 

nehlasuje sa.  

Problém okolo toho sa snažila vyjasniť aj zapisovateľka, no napriek tomu  predsedajúci Ing. 

Petrik nevzal v úvahu dodané podklady. A keďže sa mu nepodarilo ani vyhľadať preposlaný  

záznam vo svojom PC navrhol presunúť tento bod na ďalšie zastupiteľstvo s prítomnosťou 

hlavného kontrolóra. (kópia Záznamu z kontroly plnenia rozpočtu obce Kojatice k 30.06.2020 

tvorí prílohu č.5 tejto zápisnice) 

Hlasovanie poslancov :   Za:   5  

Ing. Matúš Aštary, Mgr. Matúš Baňas, Kendický Marián, Kočiš Ľuboš, Ing. Stanislav Petrik,  

Proti :  nikto                                                              Zdržal sa : 1 – Ján Mikula 

http://www.kojatice.sk/


 

K bodu 7 –  Schválenie  Zásad hospodárenia s majetkom obce Kojatice –  

                     predložené poslancami  Obecného zastupiteľstva.  

 

Ing. Petrik  podal informáciu, že z dôvodu toho, že starosta nepodpísal zásady, ktoré minule 

schválili, tak je to tu znova. On nemá čo k tomu dodať. Spýtal sa aj ostatných poslancov či 

majú niečo k tomu a dal o tom hlasovať.  

Hlasovanie poslancov :   Za:   5  

Ing. Matúš Aštary, Mgr. Matúš Baňas, Kendický Marián, Kočiš Ľuboš, Ing. Stanislav Petrik,  

Proti :     1 – Ján Mikula                                                   Zdržal sa :     nikto 

 

K bodu 8  - Schválenie  Štatútu obce Kojatice – predložené  piatimi  

                     poslancami  Obecného  zastupiteľstva 

 

Ing. Petrik  povedal, že to je podobné ako predošlé, ktoré starosta nepodpísal z minulého, 

potrebujeme to chváliť, aby sme vedeli fungovať v našej obci. Má niekto, niečo k tomu? Ak 

nie, dal hlasovať.  

Hlasovanie poslancov :   Za:   5  

Ing. Matúš Aštary, Mgr. Matúš Baňas, Kendický Marián, Kočiš Ľuboš, Ing. Stanislav Petrik,  

Proti :     1 – Ján Mikula                                                   Zdržal sa :     nikto 

 

K bodu 9 – Schválenie pozmeňovacieho návrhu k rozpočtu obce na rok  

                   2020 - predložené  piatimi poslancami  Obecného  zastupiteľstva 

 

Ing. Petrik odovzdal slovo Ing. Matúšovi Aštarymu, ktorý prečítal po položkách 

pozmeňovacie návrhy k rozpočtu obce na rok 2020. Po ukončení sa spýtal, či má niekto niečo 

proti tomu. Slovo mal naspäť Ing. Petrik, ktorý po svojich úvahách k pozmeňovacím návrhom 

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 

 

Poslanec Ing. Aštary M. dal popodpisovať  poslancom, ktorý hlasovali za pozmeňovací návrh 

rozpočtu a podpísané podklady odovzdal zapisovateľke – (príloha č. 6 tejto zápisnice. ) 

 

K bodu č. 10 – Schválenie rozpočtu obce na rok 2020 - predložené  piatimi  

                          poslancami  Obecného  zastupiteľstva 

 

Ing. Petrik  uistil poslancov, že je to s pozmeňujúcimi návrhmi. Keďže, nemal z prítomných 

poslancov nikto  ďalšie výhrady 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 



Ing. Matúš Aštary dal popodpisovať Rozpočet na rok 2020 poslancom, ktorí hlasovali za 

schválenie Rozpočtu na rok 2020 a odovzdal ho zapisovateľke -  (príloha č. 7 tejto zápisnice. ) 

 

K bodu č.11 – Cenové ponuky -cesta „Ku obrázku“, cesta „ Do Hučka“, cesta „Za        

                         Kertu“    - predložené  piatimi poslancami  Obecného  zastupiteľstva 

 

Slovo si zobral Ing. Aštary Matúš, ktorý oboznámil prítomných, o ktoré cesty sa jedná a ich 

riešenie aj s odvodnením. Cenové ponuky dal vypracovať on. Oslovil tri firmy, prišli, 

zamerali a urobili najlepšie riešenia. Má sľúbené od každej firmy, že ak to odsúhlasia, 

v septembri môžu prísť začať robiť. 

Zástupca starostu mal dotaz, či to máme vykryté v rozpočte a za ďalšie  upriamil pozornosť 

najprv na potrebu  vybudovania kanalizácie v obci.  

Nastala vrava medzi poslancami. Zhodli sa poniektorí na tom, že kanalizácia je  v našej obci 

ďaleká budúcnosť a prevláda názor, že je potrebné najsamprv urobiť tie cesty.  

Predsedajúci Ing. Petrik dal hlasovať za najlacnejšiu ponuku od firmy FEDAN s.r.o.  

v celkovej  hodnote  za tieto tri cesty  157,572.64  eur  s DPH.  

Hlasovanie poslancov :   Za:   5  

Ing. Matúš Aštary, Mgr. Matúš Baňas, Kendický Marián, Kočiš Ľuboš, Ing. Stanislav Petrik,  

Proti :  nikto                                                              Zdržal sa : 1 – Ján Mikula 

 

Krycie listy  a rozpočet od odsúhlasenej firmy FEDAN s.r.o. odovzdal  Ing. Aštary M. 

zapisovateľke – (príloha č. 8 tejto zápisnice ).  

Zástupca starostu Mikula upozornil poslancov na inú, vyššiu formu verejného obstarávania.  

 
K bodu č. 12  - Cenové ponuky – kosačka pre FK Kojatice - predložené  

                          piatimi poslancami  Obecného  zastupiteľstva 

 

Tento bod bol vypustený z programu.  

 

K bodu č. 13 – Zrušenie uznesenia  č. 139/12/2017 C - predložené  piatimi  

                          poslancami  Obecného  zastupiteľstva 

 

Ing. Petrik  prečítal predmetné uznesenie, týkajúce sa projektu Komunitné centrum Kojatice 

a to preložky  časti distribučného nadzemného elektrického vn vedenia z vlastných 

prostriedkov obce v hodnote 20 000 eur. Keďže sa nevyjadroval  k tomuto nikto z prítomných 

poslancov dal predsedajúci Ing. Petrik hlasovať za zrušenie uznesenia v bode C.  

Hlasovanie poslancov :   Za:   5  

Ing. Matúš Aštary, Mgr. Matúš Baňas, Kendický Marián, Kočiš Ľuboš, Ing. Stanislav Petrik,  

Proti :     1 – Ján Mikula                                                   Zdržal sa :     nikto 

 

K bodu č.14 – Schválenie predaja obecnej budovy, v ktorej sídli spoločnosť  

                        PlastItaly- predložené  piatimi poslancami  Obecného zastupiteľstva 

 

Ing. Petrik  informoval, že spoločnosť PlastItaly požiadala druhýkrát o odpredaj obecnej 

budovy, ktorú má v nájme. Jeho názor je, že budova je na spadnutie a nevidí zmysel ju 



vlastniť. Nemáme na prevádzku toho, že to prenajímame. Obáva sa, že čokoľvek sa stane ide 

to na naše triko. Vyzval ostatných poslancov, aby povedali svoj názor. Keďže nikto nemal 

potrebu sa vyjadriť, slovo si zobral zástupca starostu Mikula J.  Ozrejmil poslancov, že celá 

budova nie je na spadnutie, iba zadná časť. Má za to, že je to ešte jeden pozemok v blízkosti 

Obecného úradu, ktorý obec má a že je potrebné dobre zvážiť  jeho odpredaj. Navrhoval 

viacero možností využitia tejto budovy a priľahlého pozemku do budúcna.  Či už ako zberný 

dvor, sociálny podnik alebo  na uskladnenie väčšieho pracovného náradia, ktoré teraz zaberá 

miesto v Hasičskej zbrojnici. Upozornil aj na podaný projekt Biologické zhodnocovanie 

odpadu a s ním spojené priestory pre techniku, ak bude kladné stanovisko. Nebol pochopený 

väčšinou poslancov, skôr množstvo odpovedí  ako nič z toho tam byť nemôže.  

Ing. Petrik na tieto jeho návrhy našiel obecný pozemok na poľnohospodárskom družstve. Má 

za to, že na rekonštrukciu tejto budovy by obec potrebovala 200 000 eur ak nie 300 000 eur. 

Nevie o tom, že tento pozemok bol v minulosti zakúpený pre potreby čističky odpadových 

vôd.  

Do rozpravy sa prihlásil Ing. Baňas M. s názorom, že keď firma PlastItaly  o rok, dva roky 

odíde, čo s tým, budeme robiť ?? Z čoho to zrekonštruujeme? 

Názory poslancov začali byť  rôzne. Predsedajúci Ing. Petrik  dal hlasovať kto je za odpredaj  

s tým, že nadiktoval aj uznesenie, že poveria starostu dať vypracovať znalecký posudok, aby 

sa vedeli rozhodnúť a nech zorganizuje stretnutie s majiteľom PlastItaly, keď bude znalecký 

posudok, aby sa vedeli o čom baviť. Ing. Aštary M., mal návrh, aby to vybavil niekto 

z poslancov.  

Nakoniec sa Ing. Aštary s Ing. Petrikom dohadovali o termíne úlohy pre starostu nakoľko je 

toho času na PN stanovili termín na 21.9.2020.  

Ing. Petrik dal hlasovať, kto je za odpredaj obecnej budovy s úlohami pre starostu do 

21.9.2020.  

Hlasovanie poslancov :   Za:   5  

Ing. Matúš Aštary, Mgr. Matúš Baňas, Kendický Marián, Kočiš Ľuboš, Ing. Stanislav Petrik,  

Proti :     1 – Ján Mikula                                                   Zdržal sa :     nikto 

 
K bodu č.15 – Neinformovanie obecného zastupiteľstva  o žiadostiach  

                        a sťažnostiach občanov - predložené  piatimi poslancami  Obecného   

                        zastupiteľstva 

 

Okolo tohto bodu  sa začala viesť debata, aj napriek tomu, že poslanci chcú odpoveď od 

starostu obce. Keďže je starosta na PN nakoniec dal Ing. Petrik hlasovať o presunutí bodu na 

ďalšie zastupiteľstvo.  

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. 16 -  Zmluva o dielo – „ Oprava havarijného stavu strechy ZŠ  

                          Kojatice“ – vysvetlenie - predložené  piatimi poslancami   

                          Obecného zastupiteľstva 

 

Ing. Petrik – jeho vyjadrenie k tomuto bodu :  osobne sa zľakol, keď uvidel túto zmluvu na 

internete uverejnenú 29.7.2020 v hodnote cca 130 tisíc  na opravu strechy ako havarijný stav, 

pričom budova nie je naša. Čiže mu to pripadá, že obecné peniaze by sa dávali  do súkromnej 

školy a má vedomosť, že  táto strecha už bola opravovaná v roku 2012 za 60 tisíc eur 



z obecných peňazí.( Bol upozornení ostatnými poslancami, že to nebola strecha na tejto 

budove, ale iná.) Takže on nevidí vôbec dôvod, aby niekto podpísal takúto zmluvu. Nie je ani 

súhlas obecného zastupiteľstva, ani oboznámenie. Ďalej začal rozoberať položky zmluvy, 

ktoré sú z jeho hľadiska predražené. Išlo o schody na pôjd v hodnote cca 350 eur a, že  on si 

otvorí maloobchodný cenník a je tam 135 eur. Niečo mu tam nesedí, ale počká si na 

vyjadrenie pána starostu.  

Poslanec Kočiš Ľ. taktiež mal  výhrady  voči tejto zmluve a cenovým položkám a vyjadril sa, 

že ceny v nej sú do neba volajúca zlodejina.  

Zástupca starostu Mikula J. dodal pre informovanosť, že táto  žiadosť na poskytnutie financií 

na havarijný stav  strechy školy je  z ministerstva školstva a neznamená, že to my budeme 

hradiť v celku a neznamená, že dostaneme aj celú sumu 130 tisíc. Je otázne na akú časť nám 

ministerstvo školstva poskytne finančnú sumu   – môže byť, že to bude len na ten havarijný 

strop. Poslanec Kočiš Ľ. ešte riešil záležitosti okolo opravy havarijného stropu v rozcvičovni. 

Vie, že 30.6.2020 bola na obecný úrad zaslaná zmluva z biskupského úradu + statický 

posudok + finančné krytie + firma na realizáciu a do dnešného dňa nikto nedal vedieť z úradu, 

čo sa má robiť. Zisťoval si aj cez ministerstvo, cez známych a v živote takáto výzva nejde, 

neexistuje, to je len výplod fantázie pána starostu. 

Nakoniec dal Ing. Petrik  hlasovať o preložení bodu programu na ďalšie zastupiteľstvo za 

prítomnosti starostu obce.   

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. 17 – Schválenie  Doplnku č.1 k Štatútu obce Kojatice – doručené  

                          e-mailom 17.8.2020 poslancom Mgr. Baňasom  

 

Ing. Petrik poprosil poslanca Mgr. Baňasa M., aby to vysvetlil.  

Mgr. Baňas M. informoval prítomných, že tento Doplnok bol vypracovaný na základe 

oprávnených výčitiek, ktoré boli smerované, že je nesúlad medzi Zásadami hospodárenia 

s majetkom obce Kojatice a Štatútom obce Kojatice , čo sa týka cien vo všetkých položkách. 

Na opravenie článkov, ktoré boli zlé a neodrážali realitu. Mal pochybnosti, či je potrebné to 

prečítať, keďže to všetci poslanci dostali. Nakoniec sa zhodli, že Doplnok bude tvoriť prílohu 

k zápisnici. Ing. Petrik dal hlasovať o tomto Doplnkuč.1(ktorý tvorí prílohu č. 9 tejto 

zápisnice).  

Pred hlasovaním ešte pripomienkoval zástupca starostu Mikula, ktorý mal výhrady voči 

vyplácaniu čistých miezd zamestnancom obce nad 1200 eur, kde je potrebný súhlas najmenej 

štyroch poslancov obecného zastupiteľstva a svoj súhlas/nesúhlas  musia  vyjadriť do 10 hod. 

od doručenia e-mailovej správy, sms a faktúru, či iný prevod od obecného úradu 

v Kojaticiach. Ak poslanec obecného zastupiteľstva neprejaví svoj súhlas do 10 hod. od 

doručenia e-mailom alebo sms správy, má za to, že s daným prevodom alebo faktúrou súhlasí.  

Poukazoval na  neoprávnený postup poslancov obecného zastupiteľstva.  

Predsedajúci dal hlasovať o tomto bode.  

Hlasovanie poslancov :   Za:   5  

Ing. Matúš Aštary, Mgr. Matúš Baňas, Kendický Marián, Kočiš Ľuboš, Ing. Stanislav Petrik,  

Proti :     1 – Ján Mikula                                                   Zdržal sa :     nikto 



K bodu č. 18 – Schválenie Doplnku č.1. k Zásadám hospodárenia s majetkom obce   

                         Kojatice – doručené e-mailom 17.8.2020 poslancom Mgr. Baňasom  

 

Ing. Petrik znovu poprosil Mgr. Baňasa, aby predniesol návrh Doplnku č.1.  

Mgr. Baňas  sa vyslovil, že je to to isté ako pri Štatúte obce, aby sa zjednotili Štatút obce so 

Zásadami hospodárenia s majetkom obce Kojatice.  

Ing. Petrik dal hlasovať o Doplnku č.1 k Zásadám hospodárenia s majetkom obce Kojatice. 

(ktorý tvorí prílohu č. 10 tejto zápisnice)  

Hlasovanie poslancov :   Za:   5  

Ing. Matúš Aštary, Mgr. Matúš Baňas, Kendický Marián, Kočiš Ľuboš, Ing. Stanislav Petrik,  

Proti :     1 – Ján Mikula                                                   Zdržal sa :     nikto 

 

 

K bodu 20. – Diskusia.  

 

Do diskusie sa prihlásil zástupca starostu Mikula J.  Chcel vyjadrenie ostatných poslancov 

k žiadosti občana rómskej národnosti k prenajme obecného pozemku a výstavbe nejakého 

rodinného domčeka v rómskej osade, ktorému zhorelo doterajšie bývanie a býva v náhradnej 

unimobunke. Žiadateľ je zamestnancom obce, pracuje ako MOPS a dokázal by si platiť 

nájom. Zaradil túto jeho žiadosť do diskusie, lebo sa s ním osobne rozprával.  

Poslanci sa budú k tomu vyjadrovať až keď im bude  doručená  predmetná  žiadosť.  

V diskusii ďalej vysvetľoval Mgr. Baňas , prečo musí byť ďalšie obecné zastupiteľstvo hneď 

na 26.8.2020. Keďže on osobne posielal listom žiadosť 1/3 poslancov o zvolanie 

zastupiteľstva dňa 4.8.2020 poštou Svinia, list došiel na obecný úrad 5.8.2020 a tým 

zastupiteľstvo sa malo konať do 20.8.2020. Keďže súčasné zastupiteľstvo zvolané starostom 

obce sa koná 21.8.2020, tak sme po termíne ( 1 deň) a preto musí byť aj toho 26.8.2020.  

Záležitosť okolo zvolania obecného zastupiteľstva sa vyriešila dokladovaním zaslanej žiadosti 

1/3 poslancov o zvolanie obecného zastupiteľstva s pečiatkou došlej pošty obecného úradu 

zapisovateľkou, na ktorej bol  dátum  6.8.2020 a nie 5.8.2020 ako si  Mgr. Baňas 

myslel.  Týmto bol splnený § 12  ods.1  druhej vety zákona 369/1990 Zb. a zastupiteľstvo sa 

26.8.2020 neuskutoční.   

V diskusii poukazoval ďalší občan na prácu poslancov. Chcel vedieť, či niečo starostovi aj 

pomáhajú.  

Ďalší prítomný občan mal otázky ohľadom verejného obstarávania na cesty. Zaujímalo ho, 

prečo odsúhlasili hneď len tú najlacnejšiu cenu, prečo nie je verejné obstarávanie, čo keď 

niekto dá ešte lacnejšiu ponuku. Dostal odpoveď od poslancov, že ak sa zhodnotí, že cesty sú 

v havarijnom stave nepotrebujú verejné obstarávanie.  

Ešte mal dotaz na technické riešenie a iné otázky okolo opravy cesty K Obrázku. Žiadal od 

poslancov, aby sa neunáhlili, aby sa robilo najlepšie riešenie aj s ohľadom na kanalizáciu.  

Aby sa zvážilo všetko za  a proti.  

Diskutoval aj na tému odpredaja obecnej budovy (sídlo PlastItaly), či bude vyhlásená verejná 

súťaž. Poslanci ho upovedomili, že rátajú s tým.  

 

 



K bodu 21. –  Záver. 

 

    Predsedajúci Ing. Petrik sa  poďakoval  poslancom  a prítomným občanom za účasť a ukončil  XVI. 

zasadanie  obecného zastupiteľstva  približne o 20:15.  

    Zasadanie OZ bolo  zaznamenané z časti  live audio-video  záznamom, nakoľko sa vyskytla chyba pri 
prenose. Celý záznam zastupiteľstva je online na stránke www.vafec.sk časť archív.  

 

 

     

 

Zapisovateľka:  

Oľga Kozáková   

 

 

Starosta obce :                                                                                                 Overovatelia:     

Anton Aštary                                                                                                     Ing. Matúš  Aštary                                                                                                         

                                                                                                                                     Ľuboš Kočiš  
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