
Z Á P I S N I C A 

z XIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kojaticiach  

konané dňa 24.02.2020 o 18,30 hod. 

 

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 6 a zasadnutie obecného 

zastupiteľstva je uznášania schopné.  

Zasadnutia sa nezúčastnil poslanec Mgr. Ľuboš Zlatohlavý 

 

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

Za zapisovateľku zástupca starostu obce určil Moniku Marusinovú. 

Za overovateľov zápisnice určil starosta obce Ing. Matúša Aštaryho a Michala Robu. 

Overovateľov zápisnice a zapisovateľku poslanci vzali na vedomie. 

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

program zasadnutia jednohlasne schválili. 

 

Prítomných: 6 

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

     

Starosta obce navrhol doplnenie bodu č.4 do programu rokovania – Vzdanie sa mandátu 

poslanca Mgr. Ľuboša Zlatohlavého a kooptácia nového poslanca, ostatné body sa budú 

posúvať, t. j. body č.4-č.15 na body č.5-č.16. Dal hlasovať a poslanci jednohlasne schválili 

doplnenie bodu č.4 do programu. 

 

Prítomných: 6 

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

   

K bodu 3 – Kontrola prijatých uznesení. 

Starosta obce prečítal prijaté uznesenia zo dňa 16.12.2019 a 20.12.2019. Potom prečítal 

žiadosť časti poslancov o zvolanie zasadania OZ, ktoré bolo doručené na obecný úrad dňa 

12.2.2020  (kópia tvorí prílohu č.3 tejto zápisnice). Následne prečítal oboznámenie prítomnej 

verejnosti o zaznamenávaní tohto zasadania poslancov OZ live audiovizuálnou technikou. 

 

K bodu 4 – Vzdanie sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva v Kojaticiach Mgr. 

Ľuboša Zlatohlavého a kooptácia nového poslanca. 

Starosta obce prečítal vzdanie sa mandátu poslanca Mgr. Ľuboša Zlatohlavého, ktoré bolo 

doručené dňa 24.02.2020 na obecný úrad (kópia tvorí prílohu č.4 tejto zápisnice). Vzdanie sa 

mandátu vzali prítomní poslanci na vedomie. 

Následne starosta oslovil Ľuboša Kočiša, prvého náhradníka zvoleného vo voľbách 2018, či 

sa ujíma mandátu poslanca v Obecnom zastupiteľstve v Kojaticiach a požiadal o vyjadrenie. 

Ľuboš Kočiš prijal mandát poslanca, následne prečítal sľub poslanca, podpísal a ujal sa 

funkcie. Podpísaný sľub tvorí prílohu č.5 tejto zápisnice. Starosta obce mu zablahoželal 

s prianím dobrej a prospešnej spolupráce pre obec. Prítomných 7 poslancov. 



K bodu 5 – Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020 a II. 

polrok 2020. 

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

hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2020 a II. polrok 2020, ktorý je prispôsobený jeho 

úväzku 8%. Návrh plánu kontrolnej činnosti tvorí prílohu č.6 tejto zápisnice a je zverejnený 

na stránke obce. Starosta obce Anton Aštary dal hlasovať o schválení Návrhu plánu 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2020 a II. polrok 2020. Ten bol 

prítomnými poslancami schválený. 

 

Prítomných: 7 

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

Ing.Matúš Aštary          Ľuboš Kočiš 

  Mgr.Matúš Baňas   

  Marián Kendický 

  Ján Mikula 

  Ing.Stanislav Petrik 

  Michal Roba 

 

K bodu 6 – Záznam hlavného kontrolóra z kontroly čerpania rozpočtu za rok 2019 

v nadväznosti na rozpočtové provizórium. 

V tomto bode dal starosta obce slovo hlavnému kontrolórovi obce Ing. Milanovi 

Marchevskému. Ing. Marchevský sa najprv vyjadril k listu časti poslancov, ktorý bol 

doručený na obecný úrad dňa 20.2.2020, o porušení povinnosti zamestnanca z dôvodu, že 

poslancom nebola doručená analýza čerpania finančných prostriedkov za rok 2019 do 

5.2.2020, podľa schváleného uznesenia OZ č.44/12/2019. Hlavný kontrolór dňa 3.1.2020 

posielal svoje stanovisko mailom poslancom, kde informuje, že daný termín nemôže dodržať 

z dôvodu, že obec do 5.2.2020 predkladá MF SR uzávierku za rok 2019. Zároveň sa 

v stanovisku vyjadruje aj k uzneseniu OZ č.45/12/2019, ktorým OZ poverilo Advokátsku 

kanceláriu Petra Raka vypracovaním analýzy trestnoprávnej zodpovednosti starostu obce 

z dôvodu porušovania rozpočtových pravidiel s termínom do 31.1.2020. V stanovisku zo dňa 

3.1.2020 hlavný kontrolór vyjadruje, citujem: „Uznesenie už dopredu prejudikuje, že došlo 

k porušeniu rozpočtových pravidiel bez toho aby mali relevantné podklady k čerpaniu 

rozpočtu za rok 2019. Svedči o tom termín vypracovania tejto analýzy - 31.1.2020. Je to 

predtým, ako bude vypracované moje stanovisko v súlade s uznesením č.44/12/2019. Načo mi 

potom bolo uložené uznesenie, keď zastupiteľstvo je už teraz presvedčené, že k porušeniu 

došlo. Moje stanovisko sa mi v tom prípade javí ako bezpredmetné. Obe uznesenia sú 

navzájom protichodné.“ 

Obecný úrad hlavnému kontrolórovi doručil mailom plnenie rozpočtu počas rozpočtového 

provizória za rok 2019 dňa 5.2.2020 a dňa 12.2.2020 vypracoval HK analýzu. Povinnosťou 

hlavného kontrolóra je predkladať výsledky kontrol obecnému zastupiteľstvu a nie konkrétne 

poslancovi alebo skupine poslancov. Potom HK prečítal Záznam z kontroly  čerpania 

rozpočtu za rok 2019, kde je uvedené záverom, citujem: „Záverom dodávam, že vývoj 

výdavkov rozpočtu v roku 2019 vzhľadom na neporovnateľnosť niektorých položiek k roku 

2018 bol hodnotený ako celok a z toho porovnania je zrejme, že čerpanie rozpočtu bolo 

primerané možnostiam a potrebám obce aj pri rešpektovaní režimu rozpočtového provizória.“ 

(kópia listu o porušení povinnosti zamestnanca, vyjadrenie hlavného kontrolóra, stanovisko 

k uzneseniu č.44/12/2019 a uzneseniu č. 45/12/2019 a záznam z kontroly čerpania rozpočtu 

tvoria prílohy č. 7,8,9 a 10 tejto zápisnice).  

 

 



K bodu 7 – Cenové ponuky – výber dodávateľa. 

Starosta obce prečítal 3 cenové ponuky na výber dodávateľa na akciu - Zmeny a doplnky 

Územného plánu obce Kojatice. Cenové ponuky mali poslanci doručené mailom. Poslanci 

jednohlasne schválili najnižšiu cenovú ponuku vo výške 7 200 € - firma ATYP. 

Ing.S.Petrik – aby boli zvolaní poslanci pred podpisom zmluvy. 

Starosta - samozrejme. 

 

Prítomných: 7 

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

 

 

K bodu 8 – Informácie o postupe prác v budove materskej školy. 

Starosta obce informoval poslancov o postupe prác v budove MŠ v rámci projektu: “Zníženie  

energetickej náročnosti budovy Materskej školy Kojatice“, ukončenie aj s kolaudáciou je 

naplánované na 31.3.2020, dolné poschodie je urobené, ešte horné poschodie výmena podláh 

– cenové ponuky, oprava stropu, poslanci mali doručené cenové ponuky na dvere do MŠ. 

Ľ.Kočiš – navrhuje stretnutie v MŠ na 27.2.2020 o 18,00 hod. a tam dohodnúť ďalšie kroky. 

Poslanci s týmto návrhom jednohlasne súhlasili.  

 

Prítomných: 7 

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

 

 

K bodu 9 – Schválenie Zásad hospodárenia pre obec Kojatice. 

Starosta vyzval poslancov, aby sa ujali slova k ich predkladanému bodu programu. Ešte 

informoval, že Zásady hospodárenia pre obec Kojatice, ktoré sú zverejnené na stránke obce, 

sú iné ako boli doručené mailom obecnému úradu, dňa 20.02.2020 pred zasadnutím OZ, ktoré 

chcú teraz schvaľovať. 

Najprv udelil slovo právnikovi obce JUDr. Petrovi Rakovi.  

Ing.S.Petrik – mali by poslanci hlasovať či JUDr. Rak môže vystúpiť. 

J.Mikula – nechcete počuť názor právnika? 

JUDr.Rak – bude stručný, ohľadom zásad už rokovali, tieto nové zásady majú zmenené  

čiastky no aj tak obmedzujú starostu, hlavne faktúry, mzdy do výšky 1500 €,  verejné 

obstarávanie, znefunkčňujú inštitút nájomného, povinnosť pri pohľadávkach vyrubiť sankcie, 

pokuty... 

O.Kozáková – vymáhanie pohľadávok a sankcie, pokuty sa týkajú aj pohľadávok na dani 

z nehnuteľnosti? Je veľa neplatičov, je vám jedno, že ľudia budú musieť platiť? 

Ing.S.Petrik – je to zákonné. 

Starosta obce poslancom - aj napriek vysvetleniu právnika chcete dať hlasovať?  

Starosta obce dal hlasovať za schválenie predložených Zásad hospodárenia s majetkom obce 

Kojatice a s majetkom zverenom do správy obce Kojatice (poslancami upravené Zásady 

hospodárenia pre obec Kojatice tvoria prílohu č.11 tejto zápisnice). Poslanci nové zásady 

schválili. 

 

Prítomných: 7 

Hlasovanie:  za: 4 poslanci          proti: 2 poslanci                 zdržal sa: 1 poslanec 

Ing.Matúš Aštary  Ján Mikula          Ľuboš Kočiš 

  Mgr.Matúš Baňas  Michal Roba 

  Marián Kendický 

  Ing.Stanislav Petrik 



   

K bodu 10 – Schválenie pozmeňovacích návrhov k rozpočtu na rok 2020. 

Bod programu predložený poslancami. Starosta obce informoval, že rozpočet na rok 2020 bol 

obcou v zákonom stanovenom limite zverejnený, pozmeňovacie návrhy neboli dané, aj 

napriek tomu nebol schválený. Vy chcete rokovať o návrhu rozpočtu, ktorý bol obci doručený 

poštou Ing.S.Petrikom.  Následne si vzal slovo hlavný kontrolór obce – rozpočet predkladá 

vždy obec, poslanci majú predkladať odôvodnené pozmeňovacie návrhy k jednotlivým 

bodom rozpočtu a nie predložiť nový rozpočet. Máte nejaké konkrétne zdôvodnenie k bodom 

rozpočtu?...... 

Potom nasledovala vzájomná diskusia ...... 

Po dlhšej diskusii sa všetci dohodli na stretnutí v pondelok 02.03.2020 o 18,00 hod. poslanci, 

obecný úrad, finančná komisia a hlavný kontrolór. Hlasovanie. 

 

Prítomných: 7 

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

Ing.Matúš Aštary          Michal Roba 

  Mgr.Matúš Baňas   

  Marián Kendický 

Ľuboš Kočiš 

  Ján Mikula 

  Ing.Stanislav Petrik 
   

K bodu 11 – Schválenie rozpočtu obce Kojatice na rok 2020. 

O tomto bode sa nerokovalo. 

 

K bodu 12 – Prerokovanie a schválenie Štatútu obce Kojatice. 

Bod programu predložený poslancami. Starosta obce informoval, že obec má schválený Štatút 

obce Kojatice z roku 1995 a novelizovaný bol v roku 2002. Nie je zverejnený na stránke obce 

– povinné zverejňovanie od roku 2011. Tento Štatút obce Kojatice bol doručený na obecný 

úrad mailom 19.02.2020 a tvorí prílohu č.12  tejto zápisnice. 

Mgr.Matúš Baňas prečítal dôvodovú správu k predloženému štatútu.  

O.Kozáková – študovala predkladaný štatút, nie je v ňom akceptovaný zákon 70/2018 Z.z., 

ktorým sa mení zákon o obecnom zriadení 369/1990, upozornila na chyby v čl.3... 

JUDr.Rak -  je tu rozpor, čo je povolené v zásadách zakazuje sa v štatúte, napr.body: e), i), l).. 

Nasledovala diskusia. Napriek vysvetľovaniu poslanci chceli hlasovať. Starosta obce dal  

hlasovať. Poslanci schválili predložený Štatút obce Kojatice.  

 

Prítomných: 7 

Hlasovanie:  za: 5 poslanci          proti: 2 poslanci                 zdržal sa: - 

Ing.Matúš Aštary  Ján Mikula        

  Mgr.Matúš Baňas  Michal Roba 

  Marián Kendický 

  Ľuboš Kočiš 

  Ing.Stanislav Petrik 

 

K bodu 13 – Žiadosti. 

Všetky žiadosti boli pred zasadaním doručené poslancom mailom (kópie žiadostí tvoria 

prílohu č. 13, č. 14 a č. 15 tejto zápisnice). 

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

obecného zastupiteľstva k fungovaniu organizácie, či majú záujem o existenciu 



organizácie a vyjadriť sa k dotácii na rok 2020. Poslanci majú záujem, aby ZO ÚŽS 

v Kojaticiach fungovala, aby ju podporili. 

Starosta obce pripomenul, že dotácie môže obec poskytovať len tým organizáciám, 

ktoré majú IČO. Hľadať iné formy a možnosti podpory na fungovanie tejto 

organizácie. Touto žiadosťou sa budú zaoberať po schválení rozpočtu na rok 2020. 

2. Žiadosť Sandra Cresciniho, PlastItaly o predĺženie nájmu budovy súpisné číslo 58 

a pozemkov do konca volebného obdobia, t.j. do 31.12.2022, starosta obce dal 

hlasovať. Poslanci predĺženie nájmu do konca volebného obdobia t.j. do 31.12.2022 

jednohlasne schválili. 

 

Prítomných: 7 

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

 

3. Žiadosť Sandra Cresciniho, PlastItaly o odplatný prevod k nehnuteľnosti č.58 

s pozemkom. Poslanci navrhli spoločné stretnutie na tvári miesta na deň 27.2.2020 

o 18.00 hod. Starosta dal hlasovať, jednohlasne schválené. 

 

Prítomných: 7 

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

 

K bodu 14 – Rôzne – body doručené mailom poslancami. 

A) Schválenie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy (zmluvy o zriadení vecného 

bremena na uloženie podzemného elektrického vedenia na parcele 152/3 KN-C, 

v k.ú. Šarišské Lužianky).  

Starosta obce – už bolo raz rokované o zmluve, odvtedy sa veci ďalej nepohli, zmluvu 

o budúcej zmluve nepodpíše pokiaľ nebudú vyriešené širšie vzťahy, dohoda vlastníkov, 

geometrický plán, aby elek. kábel nebol v cestnom telese. Navrhuje riešiť širšie vzťahy 

aj v rámci prebiehajúcich Zmien a doplnkov k ÚPN – O Kojatice. 

M.Kendický – majetkovoprávne sa to vysporiadava  už 5 rokov ako ešte dlho budú čakať... 

Ľ.Kočiš – projekt je vypracovaný, súhlas VSD je, všetko stojí na tom, aby starosta podpísal 

zmluvu. Vyzval právnika, aby sa k tomu vyjadril. 

JUDr.Rak – nepozná situáciu k tomu sa nevyjadruje. 

Ľ.Kočiš – má informáciu s VSD - otočenie trafa o 90 stupňov a preloženie stĺpa - získame 

cestu 6m... 

B) Cesta k parcele 491, 510/2, 34/2, 471/1 (Analýza situácie a návrhy riešení) 

Ide o cestu okolo kostola smerom hore k poliam („ku obrázku“), cesta pod 

kostolom v Kojaticiach. Tieto cesty sú v katastrofálnom stave. Návrh riešenia:  

a) majetkovoprávne vysporiadanie a zameranie parciel 

b) vypracovanie cenových ponúk na rekonštrukciu ciest. 

Mgr.M.Baňas – k tomuto bodu prečítal návrh uznesenia na vypracovanie cenových ponúk 

v troch variantoch: 1.Rekonštrukcia podložia cesty a asfaltového koberca, 2.Rekonštrukcia 

cesty s uložením odvodňovacieho potrubia pod cestu, 3.Rekonštrukcia cesty s uložením 

odvodňovacieho potrubia a kanalizačného potrubia pod cestu a poverenie starostu obce 

osloviť stavebné firmy k vypracovaniu cenových ponúk v termíne do jedného mesiaca. 

Poslanci návrh uznesenia jednohlasne schválili. 

 

Prítomných: 7 

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

 

C) Betónové rúry v Kojatickej Doline. 



Poslanci sa dohodli a poverili starostu obce na oslovenie firiem na vypracovanie cenových 

ponúk na zatrubnenie priekop v Kojatickej Doline + doplniť lokality Kojatice pri parku 

a Šarišské Lužianky cesta k hospodárskemu dvoru PD. Schválené poslancami jednohlasne. 

 

Prítomných: 7 

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

 

K bodu 15 – Diskusia. 

M.Roba – Aby mohlo DHZ dostať tento rok dotáciu zo štátu, MV SR žiada, aby DHZ mala 

zriaďovaciu listinu. Na výbore DHZ o tom jednali – člen DHZ, ak podpíše dohodu s obcou, 

by mal dostať ročnú odmenu 10 € + za každý výjazd 10 €,  veliteľ družstva štvrťročne 

odmenu 10 €. Jedná sa o 12 členov DHZ Kojatice. Poslanci po vzájomnej diskusii schválili 

zriaďovaciu listinu DHZ Kojatice a vyššie uvedené výšky odmien pre členov DHZ a veliteľa 

DHZ. 

 

Prítomných: 7 

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

          Ing. Matúš Aštary 

 

V.Kočiš st. – v akom štádiu je komunitné centrum 

Starosta obce – oboznámil, že prebieha verejné obstarávanie, úspešný uchádzač firma 

INTERBAU, podklady odoslané na kontrolu. 

Ing. M.Aštary – kedy sa dajú kľúče od pivnice v kúrii v Šarišských Lužiankach mladým. 

Starosta obce – ak sa nájde dospelá osoba bude dohliadať a mať zodpovednosť za priestory... 

nie je problém. 

S.Knut – dňa 20.1.2020 podal žiadosť o súhlas k plánovanej výstavbe rodinného domu – 

nedostal odpoveď. 

Starosta obce – nie je dohodnutá cesta, bude sa to riešiť v rámci zmien a doplnkov ÚPN-O 

 

V diskusii sa vyjadrovali a prezentovali svoje názory prítomní občania obce. 

Diskusia počas celého zasadnutia prebiehala priebežne a prítomní občania a poslanci sa 

vyjadrovali k jednotlivým bodom. Starosta obce niekoľkokrát upokojoval situáciu. 

Počas zasadania sa občan obce Konštantín .Kendický vyjadril – starosta obce predžubal si 

obecné peniaze, starosta – to čo si povedal je osočovanie, krivé obvinenie a to budeš 

vysvetľovať inak. 

 

K bodu 16 – Záver. 

Na záver starosta poďakoval prítomným poslancom, hosťom a občanom obce a ukončil 

zasadanie OZ približne o 22,00 hod. 

Zasadanie OZ bolo zaznamenané live audio-video záznamom. 

 

Zapisovateľka: 

Monika Marusinová 

 

 

Starosta obce:                                  Overovatelia:          

Anton Aštary                             Ing. Matúš Aštary  

 

                                                                              Michal Roba              


