ZÁPISNICA
z XV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kojaticiach
konané dňa 02.07.2020 o 19,00 hod.
K bodu 1 – Otvorenie – kontrola uznášania schopnosti.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu č.1 tejto zápisnice.
Starosta obce Anton Aštary sa zasadnutia nezúčastnil.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol poslanec Ing. Stanislav Petrik.
Privítal poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných.
Skonštatoval, že prítomných poslancov je 6 a zasadnutie obecného zastupiteľstva je uznášania
schopné.
Z neúčasti na zasadnutí sa ospravedlnil poslanec Ľuboš Kočiš a hlavný kontrolór obce Ing.
Milan Marchevský.
K bodu 2 – Schválenie programu – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Za zapisovateľku zástupca starostu obce určil Moniku Marusinovú.
Za overovateľov zápisnice určil Ing. Matúša Aštaryho a Mariána Kendického.
Overovateľov zápisnice a zapisovateľku poslanci vzali na vedomie.
Program zasadnutia, ktorý tvorí prílohu č.2 tejto zápisnice, prečítal poslanec Ing. Stanislav
Petrik. Poslanci program schválili.
Prítomných: 6
Hlasovanie:

za: 5 poslanci
Ing.Matúš Aštary
Mgr. Matúš Baňas
Marián Kendický
Ján Mikula
Ing. Stanislav Petrik

proti: 1 poslanec
Michal Roba

zdržal sa: -

K bodu 3 – Kontrola prijatých uznesení.
Ing. Stanislav Petrik – z minulého rokovania OZ prijaté uznesenia nie je čo kontrolovať,
uznesenia boli len formálne a starosta obce mu pred zasadaním nič neoznámil.
K bodu 4 – Schválenie Zásad hospodárenia obce Kojatice.
Ing. Stanislav Petrik – zásady hospodárenia, ktoré poslanci na minulom zasadaní OZ schválili,
neboli podpísané starostom obce Antonom Aštarym, preto ich znova predložili na
schvaľovanie.
Michal Roba – prečo ich znovu schvaľujeme?
Mgr. Matúš Baňas – neprelomili veto starostu 3/5 väčšinou, preto tento proces schvaľovania
začína teraz odznova.
Michal Roba – to znamená, že problém bol v tom, že ste sa nezišli 5-ti, aby ste ich schválili.
Čo je cieľom. Kto bude znášať penále za omeškanie pri splatnosti faktúr, ak sa poslanci
nestretnú – nadpolovičná väčšina....

Ing. Stanislav Petrik – chcú mať prehľad, všetko sa deje mimo nás... nech je OZ aj každé dva
týždne,..... splatnosť Fa môže byť aj 90 dní...
Michal Roba – ktorá firma bude čakať a súhlasiť s podmienkami...
K tomuto bodu poslanci živo diskutovali.
Ing. Stanislav Petrik dal hlasovať.
Prítomných: 6
Hlasovanie:

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

proti: 2 poslanci
Michal Roba
Ján Mikula

zdržal sa: -

K bodu 5 – Schválenie Štatútu obce Kojatice.
Ing. Stanislav Petrik udelil slovo Mgr. Matúšovi Baňasovi.
Mgr. Matúš Baňas – včera večer posielal opravený štatút sú v ňom len dve zmeny a síce
opravený Článok 3, bod 1 a doplnený Článok 28 o bod 4.
Ján Mikula – opravený štatút nebol poslaný 3 dni pre konaním OZ
Michal Roba – obec má platný štatút, čo z nového štatútu vyplýva zlepšenie pre občanov
a obec...
Mgr. Matúš Baňas – prínos podpisovanie zmlúv schvaľujú poslanci obecného zastupiteľstva
nie starosta...
Schváliť môžu teraz starý štatút bez opráv a potom schváliť opravy, doplnky...
Ján Mikula - tak, ako to oni vyžadujú 3 dni pred zasadaním OZ nemali opravy a doplnky
poslanci predložené, preto žiada, aby tento bod bol vyradený z rokovania, a nesúhlasí s tým,
aby sa schvaľoval starý štatút, ktorý je chybný a na schválenie do programu OZ bol
predložený nový.
Ing. Stanislav Petrik – dal hlasovať, kto je za schválenie Štatútu obce Kojatice bez opráv
a doplnkov.
Prítomných: 6
Hlasovanie:

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

proti: 2 poslanci
Michal Roba
Ján Mikula

zdržal sa: -

K bodu 6 – Diskusia.
V tomto bode poslanci vzájomne diskutovali.
Michal Roba – prečo predsedajúci na začiatku nedal možnosť doplniť bod programu? Prečo
sa nerokovalo o rozpočte, ktorý nemáme schválený?...
Ing. Matúš Aštary – najprv schvália Zásady.., Štatút... starosta ich podpíše a potom schvália
Rozpočet...
Poslanci diskutovali otvorili rôzne témy:
- oprava cesty Ku Obrázku – cenové ponuky od starostu ešte stále nemajú predložené,
kde je problém?... lejú sa tam vedrá všetko dážď spláchne a vydrží to jednu zimu...
- výstavba Komunitného centra, už sú základy, nie je to v súlade s územným plánom
obce ...
Michal Roba – výstavbu Komunitného centra riadne schválili bývalí poslanci
obecného zastupiteľstva zvolení občanmi obce, nie je to len že to chce starosta... to nie

-

-

je v prospech rozvoja obce postaviť budovu na obecnom pozemku? Prečo to
vehementne odmietate?
Ing. Matúš Aštary – je zvedavý, kto zaplatí prípojky, kto si to zoberie na
zodpovednosť?.....
elektrická prípojka Šarišské Lužianky - bolo všetko vybavené s elektrárňami a starosta
nepodpísal...
Michal Roba – nevyriešené širšie vzťahy s vlastníkmi...
Marián Kendický – prípojky by sa dali k našim plotom...
Michal Roba – to znamená, že tí vlastníci, čo majú pozemky na druhej strane musia
dať zo svojho na cestu...
predaj budovy bývalej prevádzkarne, kde je teraz firma PlastItaly ....
Ing. Stanislav Petrik – prečo ju bývalí poslanci nepredali?...
Michal Roba – nebola vôľa poslancov predávať túto budovu, obecný majetok...
Ing. Matúš Aštary – ak by starosta chcel, vyrieši cestu pri Sandrovi, aby táto budova
bola pre obec...
Ing. Stanislav Petrik – nabudúce bude môcť byť na rokovaní predaj budovy...

K bodu 7 – Záver.
Ing. Stanislav Petrik poďakoval prítomným za ich čas a zasadanie poslancov obecného
zastupiteľstva ukončil približne o 19,55 hod.
Zasadanie OZ zaznamenané diktafónom a Ing. Stanislav Petrik zaznamenával audio-video
záznamom.
Zapisovateľka:
Monika Marusinová

Overovatelia:
Marián Kendický
Ing. Matúš Aštary

