
                                             Z Á P I S N I C A 

z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kojaticiach  

konané dňa 15.01.2019 

 

 

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 5 a zasadnutie obecného 

zastupiteľstva je uznášania schopné. Ospravedlnili sa poslanci Michal Roba a Mgr. Matúš 

Baňas. 

 

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

Za zapisovateľku starosta obce určil Moniku Marusinovú. 

Za overovateľov zápisnice určil starosta obce Jána Mikulu a Mgr. Ľuboša Zlatohlavého. 

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: 5 

Hlasovanie:   za: 5 poslanci          proti: -             zdržal sa: - 

 

Potom starosta obce prečítal mailom doručené návrhy na doplnenie do dnešného programu 

rokovania. 

Od poslanca Ing. Matúša Aštaryho bol na obecný úrad dňa 13.1.2019 doručený návrh 

o doplnenie dvoch bodov do programu: A. Návrh a schválenie finančnej komisie OZ Kojatice 

a B. Vypracovanie zásad pri podpisovaní zmlúv. 

Od poslanca Mariána Kendického dňa 14.1.2019 návrh na doplnenie bodu do programu: C. 

Oboznámenie sa poslancov s technickým stavom všetkých obecných budov v obci. (kópie 

mailovej komunikácie tvoria prílohy č. 3, 4 a 5 tejto zápisnice. 

O každom navrhovanom doplňujúcom bode programu dal starosta zvlášť hlasovať. 

Hlasovanie za doplnenie za bod 7 do programu: A. Návrh a schválenie finančnej komisie OZ 

Kojatice. Jednohlasne schválené. 

 

Prítomných: 5 

Hlasovanie:   za: 5 poslanci          proti: -             zdržal sa: - 

 

Starosta obce požiadal Ing. Matúša Aštaryho, aby vysvetlil doplnenie bodu programu B. 

Vypracovanie zásad pri podpisovaní zmlúv a o čom chcú rokovať v tomto bode. Ing. Matúš 

Aštary vysvetlil, že chcú nejaké zásady, aby vedeli poslanci o všetkých zmluvách ešte pred 

podpisom a aby boli prijaté nejaké zásady na podpisovanie. Starosta obce povedal, že zmluvy 

výhradne podpisuje starosta obce ako štatutár a poslanci boli vždy informovaní o všetkom. 

Zásady pri podpisovaní zmlúv nevieme o takých, preto starosta navrhuje, ak má nejaké vzory 

ako to má vyzerať, nech ich predloží na ďalšie zastupiteľstvo. S týmto návrhom súhlasili 

poslanci a tento bod do programu dnešného rokovania neschválili. 



Prítomných: 5 

Hlasovanie:   za: -           proti: 5 poslanci     zdržal sa: - 

 

Starosta obce požiadal poslanca Mariána Kendického, ktorý dal návrh na doplnenie bodu do 

programu C. Oboznámenie sa poslancov s technickým stavom všetkých obecných budov 

v obci, že k tomu bodu je potrebná nejaká obhliadka budov od stola sa to nedá. Poslanec 

Marián Kendický súhlasil s týmto návrhom, aj prítomní poslanci a doplnenie tohto bodu do 

programu dnešného rokovania neschválili. 

 

Prítomných: 5 

Hlasovanie:   za: -            proti: 5  poslanci     zdržal sa: - 

 

K bodu 3 – Kontrola prijatých uznesení. 

Potom prečítal doručený list od 5-tich poslancov OZ, žiadosť o zvolanie zasadnutia obecného 

zastupiteľstva v Kojaticiach. List bol doručený na obecný úrad dňa 3.1.2019. (kópia listu tvorí 

prílohu č. 6 tejto zápisnice). Starosta    ....... 

Starosta následne oboznámil poslancov, že všetky body uznesení z minulého zasadania OZ sú 

splnené a je potrebné ešte určiť členov jednotlivých komisií: 

členovia komisie stavebnej a ochrany životného prostredia v zložení: Ing. Matúš Aštary,  

Marcel Kozák, Ing. Stanislav Petrik, 

členovia komisie školstva, kultúry, športu a mládeže v zložení: Mgr. Peter Fatľa,  Peter Paľo, 

Mgr. Marek Tartaľ, Mgr. Mária Tartaľová, Mgr. Ľudmila Namešpetrová, Renáta Brlicová 

Mikulová,  

členovia komisie verejného poriadku a sťažností: Ing. Peter Gašparik, Vlastimil Kočiš ml. 

Určenie členov jednotlivých komisií poslanci vzali na vedomie. 

 

K bodu 4 – Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019 a II. 

polrok 2019. 

Hlavný kontrolór obce Ing. Milan Marchevský prečítal Návrh plánu kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2019 a II. polrok 2019, ktorý je prispôsobený jeho 

úväzku 8%. Návrh plánu kontrolnej činnosti tvorí prílohu č.7 tejto zápisnice. Starosta obce 

Anton Aštary dal hlasovať o schválení Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

obce na I. polrok 2019 a II. polrok 2019. Ten bol prítomnými poslancami jednohlasne 

schválený. 

 

Prítomných: 5 

Hlasovanie:   za: 5 poslanci          proti: -                             zdržal sa: - 

 

K bodu 5 – Žiadosti o dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 a iné žiadosti. 

Starosta obce prečítal jednotlivé žiadosti o dotácie z rozpočtu obce Kojatice na rok 2019  

v poradí v akom boli doručené na obecný úrad: 

1. Žiadosť Základnej organizácie Únie žien Slovenska v Kojaticiach o poskytnutie 

dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 vo výške 800 € bola doručená obci dňa 

02.11.2018 (kópia žiadosti tvorí  prílohu č. 8 tejto zápisnice). Starosta obce prečítal 

žiadosť a účel použitia dotácie. Poslanec Ing. Matúš Aštary sa vyjadril, keďže sú to 

naše mamy navrhol výšku dotácie 1500 €. Starosta vysvetlil, že nie je možné 

navrhovať vyššiu výšku dotácie ako je v žiadosti, a po krátkej diskusii s poslancami 

dal hlasovať o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce podľa žiadosti, t. j. 800 €. Dotácia 

vo výške 800 € bola prítomnými poslancami schválená. 

 



Prítomných: 5 

Hlasovanie:   za: 4 poslanci                   proti: -     zdržal sa: 1 poslanec 

   Marián Kendický     Ing. Matúš Aštary 

   Ján Mikula 

   Ing. Stanislav Petrik 

   Mgr. Ľuboš Zlatohlavý 

 

2. Žiadosť Futbalového klubu Kojatice o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 

2019 vo výške 8 000 € bola obci doručená dňa 05.11.2018 (kópia žiadosti tvorí 

prílohu č. 9 tejto zápisnice). Starosta prečítal žiadosť a účel použitia dotácie u obce po 

krátkej diskusii s poslancami dal hlasovať o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce podľa 

žiadosti t. j. 8 000 €. Prítomní poslanci neschválili dotáciu pre Futbalový klub Kojatice 

na rok 2019 vo výške 8 000 €. 

 

Prítomných: 5 

Hlasovanie:   za: 1 poslanec                   proti: -        zdržal sa: 4 poslanci 

   Ján Mikula           Marián Kendický 

                  Ing. Matúš Aštary 

               Ing. Stanislav Petrik 

               Mgr. Ľuboš Zlatohlavý  

 

Starosta obce oslovil poslanca Mgr. Ľuboša Zlatohlavého, ktorý je trénerom FK Kojatice, aby 

k tomu niečo povedal ale pán poslanec sa vyjadril, že on s predsedom FK Kojatice Ing. 

Matúšom Kozákom o finančných veciach nekomunikuje. Poslanec Ing. Stanislav Petrik 

navrhol spoločné stretnutie - konzultáciu predsedu FK a poslancov OZ k rokovaniu o podanej 

žiadosti o dotáciu vysvetleniu jednotlivých výdavkov a účelu dotácie. 

 

3. Žiadosť Sandra Crescini, PlastItaly, o predĺženie nájmu prevádzkovej budovy č. 58, 

(kópia tvorí prílohu č. 10 tejto zápisnice) prečítal starosta obce. Dobu predĺženia 

nájmu má určiť obecný úrad. Poslanec Ing. Matúš Aštary navrhol predĺženie nájmu do 

31.01.2020. Starosta o tomto návrhu dal hlasovať a poslanci ho jednohlasne schválili. 

 

Prítomných: 5 

Hlasovanie:   za: 5 poslanci          proti: -             zdržal sa: - 

 

4. Žiadosť Mgr. Pavla Kočiša, o vybudovanie vyššej zábrany okolo ihriska v Šarišských 

Lužiankach, doručenú dňa 8.1.2019 prečítal starosta obce (kópia tvorí prílohu č.11 

tejto zápisnice). Po vzájomnej diskusii poslanci poverili starostu obce spolu s 

komisiou stavebnou a ochrany životného prostredia vypracovaním spôsobu 

technického riešenia a predložením cenových ponúk na najbližšie zastupiteľstvo. 

 

Prítomných: 5 

Hlasovanie:   za: 5 poslanci          proti: -             zdržal sa: - 

 

5. Žiadosť Farskej ekonomickej rady, filiálka Šarišské Lužianky o opravu fasády obecnej 

budovy, v ktorej časti je kaplnka sv. Petra a Pavla, opravu chodníka okolo ihriska 

a osadenie zábradlia, doručenú dňa 15.1.2019 prečítal starosta obce. (kópia tvorí 

prílohu č. 12 tejto zápisnice). Starosta oboznámil poslancov, že obec vymenila okná na 

tejto budove a je natretá strecha. Je potrebné sa dohodnúť  Poslanec Ján Mikula je za 

to, aby sa urobila fasáda  na celú budovu, nie len časť.   



Po vzájomnej diskusii poslanci poverili starostu obce spolu s predsedom komisie 

stavebnej a ochrany životného prostredia vypracovaním spôsobu technického riešenia 

a predložením cenových ponúk na najbližšie zastupiteľstvo na opravu fasády obecnej 

budovy, opravu chodníka a osadenie zábradlia.  

 

Prítomných: 5 

Hlasovanie:   za: 4 poslanci          proti: -             zdržal sa: 1 poslanec 

          Ing. Stanislav Petrik 

 

Predseda komisie a ochrany životného prostredia Marián Kendický navrhol stretnutie 

starostu obce, poslancov obecného zastupiteľstva, členov Farskej ekonomickej rady 

filiálka Šarišské Lužianky a členov komisie stavebnej a ochrany životného prostredia 

na deň 26.01.2019 o 10,00 hod. na tvári miesta. 

 

Prítomných: 5 

Hlasovanie:   za: 5 poslanci          proti: -             zdržal sa: - 

 

6. Žiadosť ORION TIP, s.r.o. Poprad, o vydanie súhlasu obce s umiestnením stávkovej 

kancelárie bez časového obmedzenia, v prevádzke Pohostinstvo, Kojatice 181, 

doručenú 15.1.2019 prečítal starosta obce. Poslanci vzali na vedomie žiadosť a 

súhlasili, že k tejto žiadosti sa vrátia na ďalšom zastupiteľstve. 

 

Prítomných: 5 

Hlasovanie:   za: 5 poslanci          proti: -             zdržal sa: - 

 

K bodu 6 – Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Kojatice na rok 

2019. Schválenie rozpočtu na rok 2019. 

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Kojatice na rok 2019 (príloha č. 13 

tejto zápisnice) a Návrh rozpočtu na rok 2018 (príloha č. 14 tejto zápisnice), tieto dokumenty 

boli zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke obce www.kojatice.sk od 21.11.2018. 

Hlavný kontrolór obce Ing. Milan Marchevský prečítal svoje stanovisko k návrhu rozpočtu 

obce Kojatice na rok 2019 a oboznámil poslancov s plánovanými bežnými príjmami, bežnými 

výdavkami, kapitálovými výdavkami a finančnými operáciami. Informoval, že obec v mesiaci 

marec 2018 splatila bankový úver. Poslancom bol mailom doručený rozpis navrhovaného 

rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie výdavkov verejnej správy (COFOG). Poslanec Ing. 

Stanislav Petrik sa vyjadril, že on tomu nerozumie a nebude hlasovať za niečo čomu 

nerozumie. Starosta obce požiadal ekonómku Marusinovú, aby vysvetlila jednotlivé výdavky 

funkčnej klasifikácie vydávané ŠÚ SR (COFOG) a o aké konkrétne výdavky sa jedná. 

Rozpočet obce sa v priebehu roku pri zmenách môže upravovať rozpočtovými opatreniami. 

O týchto rozpočtových opatreniach sú poslanci informovaní alebo rozpočtové opatrenia 

schvaľujú. Starosta sa ešte raz opýtal, či je ešte niečo potrebné vysvetliť. Ak už nikto nemal 

pripomienky k návrhu rozpočtu, dal starosta hlasovať. Prítomní poslanci rozpočet na rok 2019 

neschválili.  

 

Prítomných: 5 

Hlasovanie:   za: 1 poslanec          proti: -                  zdržal sa: 4 poslanci 

   Ján Mikula           Ing. Matúš Aštary 

               Marián Kendický 

               Ing. Stanislav Petrik 

               Mgr. Ľuboš Zlatohlavý 

http://www.kojatice.sk/


K bodu 7 – Návrh Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce 

Kojatice. 

Starosta obce Anton Aštary prečítal tento návrh zásad, ktorý mali poslanci doručený mailom 

pred zasadnutím OZ (návrh zásad tvorí prílohu č. 15 tejto zápisnice). Dôvodom na prijatie 

nových zásad odmeňovania poslancov je novela zákona o obecnom zriadení, kde sa zmenili 

podmienky, odmeňovanie zástupcu starostu a poslancov aj periodicita zasadnutí OZ, na 

základe čoho je potrebné zrušiť doterajší spôsob odmeňovania poslancov, ktorý bol schválený 

Zásadami odmeňovania poslancov zo dňa 30.10.2015 uznesením č. 41/10/2015 a prijať nové 

zásady. 

Odmena pre člena komisie – neposlanca je navrhnutá vo výške 5 € za každú účasť člena 

komisie – neposlanca na pracovnom rokovaní, na zasadnutí komisie obecného zastupiteľstva 

pri príprave akcií. 

Odmena pre poslancov je navrhnutá vo výške 30 € za účasť na jednom zastupiteľstve, tak ako 

v predchádzajúcich zásadách.  

Starosta vyzval poslancov či s týmto návrhom súhlasia, alebo majú iný návrh. Poslanec Ing. 

Stanislav Petrik navrhol odmenu 30 € za 3 hodiny konania zasadnutia obecného zastupiteľstva 

a ak zasadnutie poslancov trvá viac ako 3 hodiny, za každú ďalšiu ukončenú hodinu doplatok 

10 €. Za tento návrh dal starosta obce hlasovať a bol schválený. 

 

Prítomných: 5 

Hlasovanie:   za: 4 poslanci          proti: -                  zdržal sa: 1 

   Ing. Matúš Aštary          Ján Mikula 

              Marián Kendický 

              Ing. Stanislav Petrik 

              Mgr. Ľuboš Zlatohlavý 

 

Ďalšie návrhy na zmenu návrhu zásad neboli predložené. Starosta obce dal hlasovať za 

schválenie doplnených Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Kojatice 

a tie boli jednohlasne schválené. 

 

Prítomných: 5 

Hlasovanie:   za: 5 poslanci          proti: -                  zdržal sa: - 

 

 

K bodu 8 – Návrh a schválenie Finančnej komisie. 

Starosta obce Anton Aštary k doplnenému bodu programu: Návrh a schválenie finančnej 

komisie dal hlasovať za zriadenie takejto komisie v obci. Návrh na zriadenie Finančnej 

komisie v obci Kojatice bol schválený. 

  

Prítomných: 5 

Hlasovanie:   za: 4 poslanci          proti: -                  zdržal sa: 1 

   Ing. Matúš Aštary          Ján Mikula 

              Marián Kendický 

              Ing. Stanislav Petrik 

              Mgr. Ľuboš Zlatohlavý 

 

Potom starosta obce navrhol za predsedu finančnej komisie poslanca Ing. Stanislava Petrika 

a dal hlasovať. 

 

Prítomných: 5 



Hlasovanie:   za: 1 poslanec          proti: -                  zdržal sa: 4 poslanci 

   Ján Mikula           Ing. Matúš Aštary 

               Marián Kendický 

               Ing. Stanislav Petrik 

               Mgr. Ľuboš Zlatohlavý 

 

Poslanec Ing. Matúš Aštary za predsedu finančnej komisie navrhol seba. Starosta obce za 

tento návrh dal hlasovať a prítomní poslanci tento návrh schválili.  

 

Prítomných: 5 

Hlasovanie:   za: 4 poslanci          proti: -                  zdržal sa: 1 

   Ing. Matúš Aštary          Ján Mikula 

              Marián Kendický 

              Ing. Stanislav Petrik 

              Mgr. Ľuboš Zlatohlavý 

 

K doplnenému bodu programu zasadnutia poslanec Ing. Matúš Aštary predložil aj písomný 

návrh (príloha č. 16 tejto zápisnice) a za členov komisie určil JUDr. Lukáša Poláka a Lukáša 

Petrika. Určenie členov finančnej komisie poslanci vzali na vedomie. 

 

 

K bodu 9 – Rôzne. 

Predseda stavebnej komisie a ochrany životného prostredia Marián Kendický navrhol 

stretnutie starostu obce a členov komisie stavebnej a ochrany životného prostredia na deň 

09.02.2019 o 10,00 hod. - oboznámenie sa s technickým stavom obecných budov spojené 

s ich obhliadkou. Prítomní to vzali na vedomie. 

 

Starosta obce v tomto bode informoval poslancov: 

- Ukončenie prevádzky predajne EKOROS PLUS 31.12.2018. 

- Vyhlásené výberové konanie na TSP  počas PN a MD dňa 26.2.2019. 

- Obecný ples sa uskutoční 23.2.2019. 

- Zabíjačkové hody dátum cca 16.2.2019.  

- Rozšírenie kamerového systém na 20 ks kamier. 

- Oboznámenie občanov - možnosť vývozu žúmp od firmy Ľ. Červeňáka. 

- Prebehla rekonštrukcia verejného osvetlenia existujúce stĺpy, najbližšie sa bude robiť 

rozšírenie VO - ak nebude fungovať svetlo bude zverejnené číslo telefónu na poruchy.  

- Zmluva zimná údržba bola ukončená k 31.12.2018, momentálne vykonáva Ing. Jozef 

Polák túto službu na základe objednávky, je potrebné do budúcna novú zmluvu na 

zimnú údržbu. 

- MAS SKALA – máme schválený štatút. 

- Od 01.02.2019 vývoz komunálneho odpadu a separovaného zberu bude realizovať 

firma KOSIT, vrecový zber – častejšie vývozy separovaného zberu. 

- Sanačné práce boli vykonané v rómskej osade - ŽoNFP 

 

V tomto bode Ing. Milan Marchevský hlavný kontrolór obce informoval poslancov. Nakoľko 

obecné zastupiteľstvo neschválilo rozpočet na rok 2019, obec sa momentálne nachádza v 

rozpočtovom provizóriu. To znamená mesačné výdavky vo výške 1/12 schváleného rozpočtu 

minulého roka, sú zablokované kapitálové výdavky a obec nemôže v zmysle §11 ods. 1 

zákona č.583/2004 Z. z. v z. n. p. poskytovať dotácie z rozpočtu obce podľa §7 ods.4 zákona.  
 



 

K bodu 9 - Diskusia. 

Ing. S. Petrik -  plán zasadnutí OZ periodicky 

Ing. S. Petrik  - v akom štádiu sú projekty 

Ing. M. Aštary – obec nemá aktualizované PHSR treba vypracovať na roky 2019-2024 

Ing. J. Polák – cesta okolo Karafu sa nedá odhŕňať aj na iných miestach stoja autá – môže 

dôjsť ku škode 

Ing. S. Petrik – obec má nariadenie alebo VZN obce – vyhradené verejné priestranstvá na 

parkovanie ... 

L. Petrik – obec mohla zakúpiť auto a realizovať vývoz žúmp občanom a bola by na tom 

zarobila.....  

Ing. M. Aštary – navrhuje ďalšie zasadnutie OZ na deň 12.2.2019 

Starosta obce – môže byť, alebo môže byť podľa potreby aj skorší alebo neskorší dátum. 

  

K bodu 10 - Záver. 

Starosta obce Anton Aštary poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť na 

rokovaní a zasadanie ukončil o 21,45 hod.. 

 

Zapisovateľka: 

Monika Marusinová 

 

 

 

Starosta obce:                                  Overovatelia:          

                     

Anton Aštary                             Ján Mikula  

 

 

                                                                              Mgr. Ľuboš Zlatohlavý                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 


