
Z Á P I S N I C A 

z IX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kojaticiach  

konané dňa 04.11.2019 

 

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.  

Ďalej boli prítomní hlavný kontrolór obce Ing. Milan Marchevský a právnik obce JUDr. Peter 

Rak. 

 

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

Za zapisovateľku zástupca starostu obce určil Moniku Marusinovú. 

Za overovateľov zápisnice určil starosta obce Mgr. Ľuboša Zlatohlavého a Mgr. Matúša 

Baňasa. 

Overovateľov zápisnice a zapisovateľku poslanci vzali na vedomie. 

Program zasadnutia, ktorý tvorí prílohu č.2 tejto zápisnice, prečítal starosta obce. Dal 

hlasovať. Poslanci program neschválili. 

 

Prítomných: 7 

Hlasovanie:  za: 3 poslanci          proti: 3 poslanci           zdržal sa: 1 poslanec 

  Ján Mikula   Ing.Matúš Aštary  Marián Kendický 

  Michal Roba   Mgr.Matúš Baňas   

  Mgr.Ľuboš Zlatohlavý Ing.Stanislav Petrik 

 

Starosta obce - ak nie je schválený program, nie je o čom rokovať a OZ môže ukončiť. 

Ing.Petrik-dnes ráno doručil na obecný úrad mailom program, podľa ktorého chcú dnes 

rokovať. 

Starosta – schvaľuje sa program, ktorý bol riadne zverejnený 3 dni pred zasadnutím a teraz 

prečítaný, zmeny programu sa dajú dopĺňať až po schválení zverejneného programu. Dá ešte 

raz hlasovať, aby sa OZ konalo. Poslanci potom program zasadnutia jednohlasne schválili. 

 

Prítomných: 7 

Hlasovanie:  za: 7 poslanci         proti: -             zdržal sa: - 

   

K bodu 3 – Kontrola prijatých uznesení. 

Starosta obce prečítal uznesenia z VIII. zasadania OZ a skonštatoval, že uznesenia sú splnené 

alebo sa s nimi budú spoločne naďalej zaoberať. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na 

vybudovanie zastávok cez MAS SKALA (12 obcí od Širokého po Malý Šariš) bola do 

termínu podaná.  

 

Ing.Petrik – kedy budeme hlasovať o doplnenie programu? 

Starosta obce -  v bode rôznom ich prerokujeme. 



K bodu 4 – MŠ – Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy Kojatice – 

ďalší postup prác. 

Starosta obce informoval, že projekt Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy 

nie je rekonštrukcia budovy MŠ – jedná sa o zateplenie, výmenu okien, rekuperáciu, ... 

projekt nezahŕňa práce, ktoré je potrebné riešiť od starej kanalizácie, spodku potrubia, 

elektriky, súvisiace práce a práce naviac, ktoré urobila firma EKO SVIP s.r.o. Sabinov – 

spodok, karirohože, omietky, vonkajšie otlčenie budovy... Veľmi pomohli brigády občanov 

a pracovníkov obce MOPS, ktoré boli doteraz vykonané. Projekt sme si vysvetlili, mali ste 

možnosť nahliadnuť.  

Ing.Petrik – firma už dostala povolenie na vykonanie týchto prác, kto dal súhlas na tieto 

práce? Prekročili ste svoje právomoci nad 3500 €. 

Starosta obce – už sme o tom rozprávali na stretnutí vedeli ste o tom, vysvetľovali sme si 

veci, na realizáciu súhlas som dal ja ak by to nebolo urobené nemôžeme pokračovať ďalej. 

Ing.Petrik – mohlo sa zvolať mimoriadne zastupiteľstvo. 

Starosta obce – mimoriadne už neexistuje. 

Do diskusie sa chcela prihlásiť p. Petriková, starosta obce – priestor na vyjadrenie občanov 

obce je v diskusii. 

Starosta dal hlasovať o preplatenie faktúry firme EKO SVIP s.r.o., Sabinov – práce naviac, na 

akcii „Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy Kojatice“ vo výške cca 6500 

€. Poslanci uznesenie schválili. 

 

Prítomných: 7 

Hlasovanie:  za: 4 poslanci          proti: -             zdržal sa: 3 poslanci 

  Ján Mikula       Ing.Matúš Aštary 

  Michal Roba       Mgr.Matúš Baňas 

  Mgr.Ľuboš Zlatohlavý     Ing.Stanislav Petrik 

  Marián Kendický 

   

K bodu 5 – VSD ukončenie II. etapy verejného osvetlenia. 

Starosta obce prečítal list z VSD a.s. Košice k uzavretiu dodatku č.2 k Zmluve o poskytovaní 

služby osvetlenia, ktorý VSD zaslal z dôvodu navýšenia nákladov na projekt - navrhovaná 

mesačná splátka vo výške cca 1277 € bez DPH. Potom prečítal vyjadrenie právnika obce 

JUDr.Petra Raka k tomuto bodu.  

Po vzájomnej diskusii medzi poslancami a starostom obce, dal starosta obce hlasovať 

o schválenie uzavretia navrhovaného Dodatku č.2 k Zmluve o poskytovaní služby osvetlenia 

s VSD a.s., Košice. Poslanci uznesenie neschválili. 

 

Prítomných: 7 

Hlasovanie:  za: 1 poslanec          proti: 1 poslanec  zdržal sa: 5 poslanci 

  Michal Roba   Ing.Stanislav Petrik  Ing.Matúš Aštary 

          Mgr.Matúš Baňas 

          Marián Kendický 

          Ján Mikula 

                 Mgr.Ľuboš Zlatohlavý  

 

K bodu 6 – ÚPN obce Kojatice – zmeny a doplnky. 

Starosta obce predstavil navrhované zmeny a doplnky, ktoré boli vypracované aj na základe 

žiadostí občanov a potrieb obce. Na Územný plán obce (ÚPN-O) Kojatice – Zmeny a doplnky 

č.1/2019 je navrhnutých 10 lokalít, boli prezentované na mape a budú vypracované Ing. arch. 



Ľubomírom Polákom, na základe uznesenia OZ č.150/03/2017. Poslanci pri hlasovaní 

súhlasili s navrhovanými lokalitami, ktoré budú zapracované do zmien a doplnkov ÚPN-O. 

 

Prítomných: 7 

Hlasovanie:  za: 6 poslanci         proti: -             zdržal sa: 1 poslanec 

          Ing. Stanislav Petrik 

 

K bodu 7 – Schválenie žiadosti VSD a.s. o zriadenie „NN PRÍPJKY – ŠARIŠSKÉ 

LUŽIANKY“. 

V tomto bode sa hneď začalo diskutovať: 

Starosta obce – investorom stavby NN prípojky je Vlastimil Kočiš, nie sú splnené podmienky 

t.j. prístupová cesta k pozemkom, pokiaľ nebudú vysporiadané širšie vzťahy... 

M.Kendický – sú tam pripravené prípojky na 26 rodinných domov.... 

Ing.Petrik – kto má na starosti vysporiadania týchto širších vzťahov?.... 

Starosta – dohoda vlastníkov pozemkov pokiaľ nebude majetkové vysporiadanie, nepodpíše. 

O tomto bode sa nehlasovalo. 

 

K bodu 8 – Zrušenie uznesenia č. 119/06/2017 a č. 139/12/2017. 

Starosta obce – uznesenia predchádzajúceho obecného zastupiteľstva sa týkajú schválenia 

výstavby komunitného centra a následne petície občanov a schválenie zmeny miesta výstavby 

KC + preložka VN. Starosta vysvetľoval ako všetko prebiehalo, potom požiadal pána 

právnika obce JUDr.Petra Raka o jeho vyjadrenie a udelil mu slovo.  

JUDr. Peter Rak – po preštudovaní už podpísaných zmlúv a všetkých dokumentov sa vyjadril 

aký dopad má zrušenie týchto uznesení pre obec, vysvetlil prítomným poslancom či si 

uvedomujú, že zrušením týchto uznesení a zmarením takejto investície vzniká pre obec škoda  

a otázkou je kto bude zodpovedný ....  

Ing.Aštary – prečítal čl.9 Rokovacieho poriadku, kedy sa hlasovalo, aby tento pán mohol 

vystúpiť ..... 

JUDr.Peter Rak – a vy by ste boli proti, aby som ja tu vystúpil.... 

Ing.Aštary – áno.... 

Ing.Petrik – zahlasoval by som, aby vystúpil v bode rôznom ako p.Petriková.... 

Mgr.Baňas – kým nie sú peniaze na účte ako môžeme mať škodu..... 

JUDr.Peter Rak – škoda je aj ušlý zisk..... 

Ing.Petrik – bol zisťovať aj na stavebnom úrade v Prešove... 

Po dlhšej diskusii a po upokojení prítomných, aj keď nechcel, ale dal starosta obce hlasovať, 

kto je za zrušenie týchto uznesení. Poslanci nezrušili uvedené uznesenia. 

 

Prítomných: 7 

Hlasovanie:  za: 3 poslanci          proti: 3 poslanci           zdržal sa: 1 poslanec 

  Ing.Matúš Aštary  Ján Mikula   Marián Kendický 

  Mgr.Matúš Baňas  Michal Roba  

  Ing.Stanislav Petrik  Mgr. Ľuboš Zlatohlavý 

 

K bodu 9 – Zrušenie bodu č.8 – uznesenie č. 106/03/2017 XV. Zasadnutia OZ dňa 

30.3.2017. 

Starosta obce – uznesenie sa týka predĺženia platnosti PHSR do vypracovania nového Plánu 

hospodárske a sociálneho rozvoja .... na stránke je aktualizácia... 

Ing.Aštary – žiadali vypracovať nové PHSR čo je z toho urobené... 

Ing.Petrik – je nová metodika na vypracovanie PHSR... 



Ing.Marchevský – na stránke je zverejnená aktualizácia – treba len dotazník vypísať, čo 

chceme v obci robiť, je jednoduchý... 

Po dlhej diskusii  chcel starosta prejsť na ďalší bod programu. 

Mgr.Baňas – akým právom ty nedáš hlasovať o zrušení?... 

Starosta obce dal hlasovať. Poslanci nezrušili uvedené uznesenie. 

 

Prítomných: 7 

Hlasovanie:  za: 3 poslanci          proti: -           zdržal sa: - 

  Ing.Matúš Aštary   

  Mgr.Matúš Baňas  

  Ing.Stanislav Petrik   

 

K bodu 10 – Zrušenie zmluvy o poskytovaní právnych služieb. 

Ing.Petrik – zaplatilo sa právnikovi viac ako 3500 €, starosta prekročil svoje finančné 

právomoci , ktoré má do 3500 € 

Starosta obce – pán právnik nezastupuje mňa ale obec Kojatice, ja som štatutár a to čo sa tu 

deje brzdí obec..... 

JUDr. Peter Rak - vyjadril sa ako napomáha obci svojimi službami, najviac z poslancov 

komunikuje s Ing.Petrikom, boli s poslancami na viacerých sedeniach, obec nemá schválený 

rozpočet.... 

Poslanci diskutovali 

O 20,53 hod. starosta oznámil, že z rodinných dôvodov zapisovateľka Monika Marusinová 

musí odísť, funkciu zapisovateľky prevezme Oľga Kozáková.   

O tomto bode sa nehlasovalo. 

 

K bodu 11 – Predložiť celkovú finančnú čiastku z evidencie pohľadávok na daniach: za 

pozemky, stavby, psa, komunálny odpad – od roku 2014 do 31.12.2018. 

Starosta obce prečítal celkovú finančnú čiastku – pozemky 767,47 €, stavby 961,50 €, pes 

121,75 € a komunálny odpad 7181,96 €  

Ing. Petrik – ako to ideme riešiť ... 

Ohľadom voľne pobehujúcich psov – starosta  - ideme dávať pokuty majiteľom? 

Prebiehala k tomu bodu diskusia... 

 

K bodu 12 – Diskusia. 

Hlavný kontrolór Ing. Milan Marchevský oboznámil prítomných s plnením rozpočtu 

k 30.6.2019 

V tomto bode starosta obce informoval: 

- sme pred zimou – zimná údržba obce, čo ďalej... 

- v základnej škole je zavretá rozcvičovňa – bol statik, strop v havarijnom stave ... 

- Materská škola a školská jedáleň je presťahovaná v kultúrnom dome počas trvania projektu 

„Zhodnocovanie energetickej náročnosti budovy MŠ Kojatice“... 

- zomrel rodák – kňaz Vdp. Anton Lesník... 

- obecné auto - neoplatí sa doňho investovať, treba riešiť, používa vlastné auto... 

- projekt verejná zeleň.... 

- oblečenie pre MOPS máme, keď skončia prácu v MŠ potom im budú rozdané.... 

- k bodu Ing.Petrika – parkovisko COOP Jednota – pozemky nie sú vysporiadané.... 

- k bodu Ing.Petrika - parkovisko pri OcÚ – rieši sa v projekte verejná zeleň... 

- obec získala pozemky pod kostolom... 

- je potrebné hľadať kronikára.... 

- cesta p.č. 491 – cesta ku obrázku... 



V.Tirdiľ – minulú zimu spokojnosť občanov so zimnou údržbou, zachovať... 

Ing.K.Kozák – právne služby – súhlasí, akcie, futbal... 

M.Roba – hasiči čo chodili na súťaže sa rozpadli ale na prípadný zásah sú pripravení.... 

Mgr.Baňas – "trošku nechápem ako sme my zodpovední za to, že padol futbal, resp. Áčko".  

p.Polák – poslanec Aštary sľúbil, že dá futbal do poriadku a nič... 

p.Petriková – prečo schvaľovali najprv dotácie a až potom rozpočet, ZŠ rozpočet príjem 

160 000 € a výdavky 169 000 €... 

vysvetlil hlavný kontrolór... 

 

K bodu 13 – Interpelácie. 

Ing.Petrik – faktúra za zimnú údržbu... 

Ing.Jozef Polák – vysvetlil.... 

Ing.Petrik – žiadosť o prekládku stĺpa podaná?.... 

Starosta obce – vysvetlil... 

Poslanci, prítomní občania, hostia živo, emotívne diskutovali atd...  

Zasadanie OZ bolo zaznamenané audio-video záznamom. 

 

K bodu 14 – Záver. 

Starosta poďakoval prítomným poslancom a občanom obce a ukončil zasadanie OZ približne 

o 22,10 hod. za atmosféry, aká tam ešte nebola. 

 

 

Zapisovateľky: 

Monika Marusinová 

Oľga Kozáková 

 

 

Starosta obce:                                  Overovatelia:          

                     

Anton Aštary                             Mgr. Ľuboš Zlatohlavý  

 

                                                                              Mgr. Matúš Baňas                

 

 

 

 

 

 


