ZÁPISNICA
z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kojaticiach
konaného dňa 12.02.2019
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 ostatných prítomných.
Starosta obce skonštatoval, že prítomných poslancov je 7 a zasadnutie obecného
zastupiteľstva je uznášania schopné.
K bodu 2 – Schválenie programu – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Za zapisovateľku zástupca starostu obce určil Moniku Marusinovú.
Za overovateľov zápisnice určil starosta obce Michala Robu a Ing. Stanislava Petrika.
Overovateľov zápisnice a zapisovateľku poslanci vzali na vedomie.
Program zasadnutia, ktorý tvorí prílohu č.2 tejto zápisnice, prečítal starosta obce. Poslanci
program jednohlasne schválili.
Prítomných: 7
Hlasovanie:

za: 7 poslanci

proti: -

zdržal sa: -

Poslanec Mgr. Matúš Baňas dal návrh na doplnenie programu bod č.6- Zmena vyhotovovania
zápisníc a uznesení z rokovania OZ.
O navrhovanom doplňujúcom bode programu dal starosta hlasovať.
Hlasovanie za doplnenie bodu č.6 do programu bolo poslancami schválené.
Prítomných: 7
Hlasovanie:

za: 4 poslanci
Ing.Matúš Aštary
Marián Kendický
Ing.Stanislav Petrik
Mgr. Ľuboš Zlatohlavý

proti: 2
Michal Roba
Ján Mikula

zdržal sa: 1
Mgr.Matúš Baňas

K bodu 3 – Kontrola prijatých uznesení.
Starosta oboznámil poslancov, že všetky body minulého uznesenia sa plnia. Stretnutie
poslancov a Farskej ekonomickej rady, filiálka Šarišské Lužianky sa uskutočnilo, poslanec
Marián Kendický informoval: dohodli sa, že oprava fasády bude svojpomocne, obec zaplatí
za materiál. Oprava chodníka a zábradlie - zatiaľ sa nedohodli.
Ohľadom ihriska v Šarišských Lužiankach súhlasia, že sa dá vyššia sieť okolo p. Kočiša a od
hlavnej cesty.
K bodu 4 – Žiadosti o dotácie z rozpočtu obce na rok 2019.
Starosta obce požiadal predsedu finančnej komisie Ing. Matúša Aštaryho, aby sa vyjadril k žiadosti
o dotáciu pre FK Kojatice na rok 2019.

Ing. Matúš Aštary odpovedal, že sa stretol s predsedom FK Kojatice Ing. Matúšom Kozákom ohľadom
poskytnutia dotácie.
Súlasí, aby poslanci schválili výšku dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 pre FK Kojatice vo výške
8000 EUR.
Prítomných: 7
Hlasovanie:

za: 6 poslanci
Ing. Matúš Aštary
Mgr. Matúš Baňas
Marián Kendický
Mgr.Ľuboš Zlatohlavý
Ján Mikula
Michal Roba

proti: -

zdržal sa: 1
Ing.Stanislav Petrik

K bodu 5 – Schválenie rozpočtu obce Kojatice na rok 2019.
Keďže na minulom zasadnutí OZ sa neschválil rozpočet obce na rok 2019 a poslanci žiadali
predložiť podrobný rozpočet, ten im bol mailom doručený v stredu 6.2.2019 pred zasadnutím
OZ. Rozpočet im bol predložený podrobný, aktualizovaný, taký ako sa predkladá MF SR
podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie. Starosta obce vyzval poslancov, aby sa vyjadrili
k predloženému rozpočtu. Poslanci chceli vysvetliť niektoré položky a podpoložky, na to im
odpovedala ekonómka obce Monika Marusinová, starosta obce Anton Aštary aj hlavný
kontrolór obce Ing. Milan Marchevský. Po dôkladnom vysvetlení jednotlivých položiek
rozpočtu sa starosta spýtal: „má niekto ešte niečo, čo by mu nebolo jasné?“ Keďže už
z poslancov nikto nereagoval, oslovil poslancov, či sa môže pristúpiť k hlasovaniu. Potom dal
hlasovať. Prítomní poslanci rozpočet na rok 2019 už po druhý krát neschválili.
Prítomných: 7
Hlasovanie:

za: 2 poslanci
Ján Mikula
Michal Roba

proti: -

zdržal sa: 5
Ing.Matúš Aštary
Mgr.Matúš Baňas
Marián Kendický
Ing.Stanislav Petrik
Mgr.Ľuboš Zlatohlavý

Následne prebehla diskusia medzi poslancami, kde p. Mikula – zástupca starostu, taktiež
vyzval tých poslancov, ktorí sa zdržali už po druhýkrát pri hlasovaní, aby sa konečne vyjadrili
a to konkrétne, čo chcú zmeniť na tomto rozpočte.
Následne starosta obce prečítal emailovú komunikáciu medzi predsedom finančnej komisie
Ing. Matúšom Aštarym a obecným úradom, ktorá prebehla pred zasadaním OZ ohľadom
rozpočtu obce. Ďalej upozornil prítomných poslancov aj na trestnoprávnu zodpovednosť
poslancov, aby si boli vedomí následkov svojho konania, ak hlasujú (en bloc).
Starosta obce požiadal poslanca OZ (predsedu finančnej komisie) Ing. Matúša Aštaryho, aby
sa vyjadril k prečítanej emailovej komunikácii. Poslanec Ing. Matúš Aštary zase odpovedal
vyjadreniami, ktoré boli predtým už niekoľkokrát vysvetlené a zakončil svoju odpoveď
slovami: „ Ako chceme niečo robiť keď na to nemáme finančné zdroje („Ako? Ako?“).
Starosta obce už po niekoľkýkrát argumentoval Ing. Matúšovi Aštarymu, aby si bol vedomý
svojho konania a svojím postojom neblokoval systém funkčnosti obecného úradu. Poslanec
Ing. Matúš Aštary sa vyjadril, že si je toho plne vedomý, chce sa stretnúť niekedy na druhý
týždeň on a „všetci“ poslanci s p. Marusinovou – ekonómkou obce, aby im to ešte raz
vysvetlila a „ bodka“– dodal.

Keďže poslanci neschválili rozpočet už na druhýkrát, niektorí prítomní občania obce sa začali
vyjadrovať a nahlas prejavovali svoje názory. Vtedy poslanec Ing. Stanislav Petrik o 19:10
hod. odišiel. Nakoľko sa situácia nezmenila a dochádzalo k verbálnym napádaniam, starosta
obce zasadanie poslancov obecného zastupiteľstva predčasne ukončil o 19:16 hod..
Zapisovateľka:
Monika Marusinová

Starosta obce:

Overovatelia:

Anton Aštary

Michal Roba
Ing. Stanislav Petrik

