ZÁPISNICA
z XI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kojaticiach
konané dňa 20.12.2019 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.
Z neúčasti na zasadnutí sa ospravedlnil poslanec: Michal Roba.

K bodu 2 – Schválenie programu – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Za zapisovateľku zástupca starostu 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. Hlasovanie:
Prítomných: 6
Hlasovanie:

za: 2 poslanci
Ján Mikula
Mgr.Ľuboš Zlatohlavý

proti: -

zdržal sa: -

Ďalej sa nehlasovalo
Program podľa zverejnenej pozvánky nebol schválený.
Starosta – schvaľuje sa program, ktorý bol riadne zverejnený 3 dni pred zasadnutím, zmeny programu
sa dajú dopĺňať až po schválení zverejneného programu. Dá ešte raz hlasovať, aby sa OZ konalo. Ak
nie je schválený program, nie je o čom rokovať a OZ môže ukončiť, vyzval poslancov čo chcú...
Ing.Petrik-chce doplniť bod programu: Analýzy
Hlasovanie za program s doplnením bodom programu č.4 Analýzy:
Prítomných: 6
Hlasovanie: za: 5 poslanci
Ing.Matúš Aštary
Mgr.Matúš Baňas
Mgr.Ľuboš Zlatohlavý
Ing.Stanislav Petrik
Marián Kendický

proti: -

zdržal sa: 1 poslanec
Ján Mikula

K bodu 3 – Schválenie rozpočtu obce Kojatice na rok 2019.
Starosta obce chcel dať hlasovať, kto je za schválenie návrhu rozpočtu na rok 2019, ktorý je
od 18.07.2019 zverejnený. Písomné pripomienky k návrhu neboli žiadne. Prebiehala diskusia
poslancov k tomuto bodu.

J.Mikula – vyjadril sa k mailovej komunikácii počas tohto týždňa, ktorá bola medzi
poslancami, právnikom, p.Petrom Uhlárom – ZOMOS...
Ing.S.Petrik – volal telefonicky s Ing. Zámečníkovou na MF SR, dostal odpoveď, že obci
nehrozia žiadne sankcie ak nemá schválený rozpočet....
Ing.M.Aštary – nebude schvaľovať rozpočet na rok 2019, poslanci nie sú trestnoprávne
zodpovední...
Po vzájomnej diskusii poslancov a občanov dal starosta hlasovať. Poslanci aktualizovaný
rozpočet na rok 2019 opäť, už tretíkrát, neschválili.
Prítomných: 6
Hlasovanie: za: 2 poslanci
Ján Mikula
Mgr.Ľuboš Zlatohlavý

proti: 3 poslanci
Ing.Matúš Aštary
Marián Kendický
Ing.Stanislav Petrik

zdržal sa: 1 poslanec
Mgr.Matúš Baňas

K bodu 4 – Analýzy.
Starosta obce udelil slovo poslancovi, ktorý predložil tento bod programu.
Ing.S.Petrik – starosta obce prekročil počas rozpočtového provizória v roku 2019 1/12
rozpočtu preto predkladá návrh na spracovanie analýzy čerpania finančných prostriedkov
počas rozpočtového provizória v roku 2019 a poverenie hlavného kontrolóra obce
vypracovaním analýzy do 05.02.2020. Starosta obce dal hlasovať za predložený návrh.
Prítomných: 6
Hlasovanie: za: 5 poslanci
Ing.Matúš Aštary
Mgr.Matúš Baňas
Mgr.Ľuboš Zlatohlavý
Ing.Stanislav Petrik
Marián Kendický

proti: -

zdržal sa: 1 poslanec
Ján Mikula

Ing.S.Petrik – dáva návrh na spracovanie právnej analýzy trestnoprávnej zodpovednosti
starostu obce Kojatice Antona Aštaryho z dôvodu porušenia rozpočtových pravidiel územnej
samosprávy a poverenie Advokátskej kancelárie Peter Rak, s.r.o. jej vypracovaním do
31.01.2020. Starosta obce dal hlasovať za predložený návrh.
Prítomných: 6
Hlasovanie: za: 4 poslanci
Ing.Matúš Aštary
Mgr.Matúš Baňas
Ing.Stanislav Petrik
Marián Kendický

proti: 1 poslanec
Ján Mikula

zdržal sa: 1 poslanec
Mgr.Ľuboš Zlatohlavý

K bodu 12 – Diskusia.
V tomto bode starosta obce predložil poslancom žiadosti PlastItaly – Sanro Crescini, Kojatice
Ing.S.Petrik – žiadosti neboli poslancom doručené pred zasadaním OZ...
1. Žiadosť o predĺženie nájmu budovy súpisné číslo 58 a pozemkov do 31.12.2020,
nájomná zmluva končí 31.01.2020, starosta obce dal hlasovať. Poslanci predĺženie
nájmu do 31.12.2020 schválili.

Prítomných: 6
Hlasovanie: za: 4 poslanci
Ján Mikula
Mgr.Matúš Baňas
Marián Kendický
Mgr.Ľuboš Zlatohlavý

proti: -

zdržal sa: 2 poslanci
Ing.Matúš Aštary
Ing.Stanislav Petrik

2. Žiadosť o súhlas s výstavbou a napojením na technickú vybavenosť pre stavbu názov:
Oceľová hala, pre účely územného konania a stavebného konania, na parcele 620/23,
v k.ú. Kojatice. Starosta dal hlasovať, jednohlasne schválené.
Prítomných: 6
Hlasovanie:

za: 6 poslanci

proti: -

zdržal sa: -

Starosta obce predložil poslancom 3 cenové ponuky, ktoré boli obci doručené, na výber
zhotoviteľa Zmien a doplnkov ÚPN obce Kojatice - zapracovanie 10 schválených lokalít do
ÚPN. Poslanci nechceli hneď vyberať úspešného uchádzača, chcú si preštudovať CP a sa
pripraviť.
Starosta v tomto bode ešte oboznámil, že obci bola schválená dotácia na rekonštrukciu
budovy hasičskej zbrojnice vo výške cca 28 000 €, rozpočet nie je schválený, nevie či sa
dotácia bude môcť čerpať.....
V diskusii sa vyjadrovali a prezentovali svoje názory prítomní občania obce.
Diskusia počas celého zasadnutia prebiehala priebežne a prítomní občania, poslanci sa
vyjadrovali k jednotlivým bodom. Starosta obce niekoľkokrát upokojoval situáciu.
K bodu 13 – Záver.
Na záver starosta sa snažil upokojiť búrlivú situáciu počas diskusie, poďakoval prítomným
poslancom a občanom obce a ukončil zasadanie OZ približne o 19,30 hod.
Zasadanie OZ bolo zaznamenané audio-video záznamom.
Zapisovateľka:
Monika Marusinová

Starosta obce:

Overovatelia:

Anton Aštary

Ján Mikula
Mgr. Ľuboš Zlatohlavý

