ZÁPISNICA
z X. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kojaticiach
konané dňa 16.12.2019 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 Mgr. Matúša Baňasa a Mariána Kendického.
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: 6
Hlasovanie:

za: 6 poslanci

proti: -

zdržal sa: -

K bodu 3 – Kontrola prijatých uznesení.
Starosta obce prečítal uznesenia z predchádzajúceho zasadania OZ a skonštatoval, že
uznesenia sa plnia alebo sa s nimi budú spoločne naďalej zaoberať. Faktúra EKO SVIP s.r.o.
Sabinov, za práce naviac v budove MŠ, zatiaľ nebola obci doručená. Zmeny a doplnky ÚPN
obce Kojatice – je podpísaná Mandátna zmluva na schválených 10 lokalít. Do súťaže tejto
zákazky sa prihlásili 3 firmy, starosta prečítal cenové ponuky. Poslanci cenové ponuky chcú
preštudovať, nevyberali úspešného uchádzača.
K bodu 4 – Oboznámenie sa zo správou z Ministerstva financií SR.
Starosta obce informoval o mailom doručenom upozornení z Ministerstva financií SR
ohľadom schválenia rozpočtu obce za rok 2019 do 31.12.2019 počas rozpočtového provizória,
v ktorom sa obec Kojatice doposiaľ nachádza.(príloha č.3)
Starosta obce udelil slovo právnikovi JUDr. Petrovi Rakovi.
Ing.Petrik – poslanci nehlasovali, aby mohol právnik vystúpiť.
JUDr.Rak – administratívny personál obce, nehlasuje sa aby mohol vystúpiť. Potom
informoval, že v zákone o rozpočtových pravidlách je uvedené, že obecné zastupiteľstvo
schvaľuje rozpočet počas rozpočtového provizória do 31.12. príslušného roka, t.j. do
31.12.2019, uviedol §12 ods.5 možnosť obci pozastaviť dotácie zo štátneho rozpočtu za
nesplnenie úloh voči štátnemu rozpočtu pričom dotácie zo ŠR tvoria až 90 % všetkých
príjmov obce Kojatice.

K bodu 5 – Schválenie rozpočtu obce Kojatice na rok 2019.
Starosta obce dal hlasovať, kto je za schválenie návrhu aktualizovaného rozpočtu na rok 2019,
ktorý je od 18.07.2019 zverejnený. Poslanci aktualizovaný rozpočet opäť, už druhýkrát,
neschválili.
Prítomných: 6
Hlasovanie:

za: 1 poslanec
Ján Mikula

proti: -

zdržal sa: -

Ďalej sa nehlasovalo.
O slovo sa prihlásil poslanec NR SR Ing. Vladimír Sloboda – starosta mu udelil slovo vyjadroval sa k vzniknutej situácii, aj iné obce sú v rozpočtovom provizóriu niekoľko rokov
a fungujú...
JUDr. Rak – on informoval, čo môže obci hroziť neschválením rozpočtu a logickým
dôsledkom bude že sa obec môže dostať do platobnej neschopnosti, dlhov...
Peter Uhlár, predseda ZOMOS – pán starosta dosť útočí na poslancov, ZOMOS je len
poradný orgán, nezasahujú, je to veľmi zlá situácia ak orgány samosprávy nefungujú spolu....
Starosta obce – ale vo všetkých obciach je schválený rozpočet...
Vyjadrovali sa aj prítomní občania a poslanci.....
starosta musel upokojovať situáciu...
K bodu 6 – Schválenie žiadostí o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2020.
Starosta chcel predložiť žiadosti o dotácie z rozpočtu obce na rok 2020.
Ing.Petrik – žiadosti neboli im doručené 3 dni pred, nebudú teraz o nich rokovať.
K bodu 7 – Schválenie rozpočtu obce Kojatice na rok 2020.
Starosta obce – návrh rozpočtu na rok 2020 (príloha č.4 tejto zápisnice) je zverejnený na
stránke obce a úradnej tabuli od 29.11.2019. Doposiaľ neboli podané žiadne písomné
pripomienky alebo návrhy k zverejnenému rozpočtu. Hlavný kontrolór obce prečítal správu
k návrhu rozpočtu na rok 2020 (príloha č.5) uviedol, že rozpočet je zostavený v súlade so
zákonom a odporúča ho schváliť.
K tomuto bodu, a nie len k nemu, sa vyjadrovali poslanci, prítomní hostia Ing. Vladimír
Sloboda poslanec NR SR, Peter Uhlár predseda združenia ZOMOS a prítomní občania obce.
Po búrlivej debate starosta upokojil atmosféru a dal hlasovať o schválení rozpočtu na rok
2020. Poslanci návrh rozpočtu na rok 2020 neschválili.
Prítomných: 6
Hlasovanie: za: 1 poslanec
Ján Mikula

proti:1 poslanec
Ing.Stanislav Petrik

zdržal sa: 4 poslanci
Ing.Matúš Aštary
Mgr.Matúš Baňas
Marián Kendický
Mgr.Ľuboš Zlatohlavý

K bodu 8 – Schválenie Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o prevode vlastníctva
(rodinný dom súpisné číslo 119, pozemok p.č.240, pozemok p.č.241 v k.ú. Kojatice).
Starosta obce – nakoľko nebol schválený rozpočet na rok 2020 o tomto bode nerokovali.
K bodu 9 – Súhlas na používanie súkromného motorového vozidla na služobné účely.
Starosta obce – nakoľko, ako už informoval na predchádzajúcich zastupiteľstvách, že obecné
osobné motorové vozidlo je nefunkčné a podľa automechanika by bolo nutné do neho
investovať nemalé finančné prostriedky. Žiada OZ o súhlas s používaním svojho súkromného

motorového vozidla na služobné účely a s preplácaním od kedy je obecné auto nepojazdné,
vyzval poslancov k návrhom:
Ing.Petrik - predniesol návrh – používané súkromné auto musí mať: zákonnú poistku,
havarijnú poistku, zriadená kniha jázd, opravy nebude hradiť obec, max.150 km/mesačne...
Ozval sa nesúhlas s návrhom prítomných občanov. Starosta dal hlasovať, poslanci návrh
neschválili.
Prítomných: 6
Hlasovanie: za: 1 poslanec
Ing.Stanislav Petrik

proti: 4 poslanci
Mgr. Matúš Baňas
Marián Kendický
Ján Mikula
Mgr.Ľuboš Zlatohlavý

zdržal sa: 1 poslanec
Ing.Matúš Aštary

Hlavný kontrolór Ing. Milan Marchevský navrhol – v niektorých obciach majú schválený
mesačný paušál pre starostu obce za používanie súkromného auta.
Mgr.Baňas – aké má starosta výdavky na mesiac?
Starosta obce – okolo 120 €
J.Mikula – navrhol paušál 150 €/mesačne
Starosta dal hlasovať za tento návrh.
Prítomných: 6
Hlasovanie: za: 4 poslanci
Mgr. Matúš Baňas
Marián Kendický
Ján Mikula
Mgr.Ľuboš Zlatohlavý

proti: -

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

K bodu 10 – Zmena zloženia komisie na ochranu verejného záujmu v zmysle zákona
357/2004 Z.z..
Starosta udelil slovo predkladateľovi poslancovi Ing. Stanislavovi Petrikovi – vzhľadom
k tomu, že komisia nie je zložená podľa zákona (zastúpenie politických strán v komisii
a nezávislých kandidátov) – navrhuje ako predseda tejto komisie, aby Ján Mikula – nezávislý
kandidát nebol členom tejto komisie a navrhuje členov nasledovne:
Predseda: Ing. Stanislav Petrik - nezávislý
Členovia: Mgr.Matúš Baňas – KDH, Marián Kendický – Strana práce, Michal Roba – SMER
– sociálna demokracia
Starosta obce dal o tomto návrhu hlasovať. Poslanci tento návrh schválili.
Prítomných: 6
Hlasovanie: za: 4 poslanci
Mgr.Matúš Baňas
Ing.Matúš Aštary
Marián Kendický
Ing.Stanislav Petrik

proti: -

zdržal sa: 2 poslanci
Ján Mikula
Mgr.Ľuboš Zlatohlavý

K bodu 11 – Žiadosti.
Starosta obce – nie je schválený rozpočet na rok 2020 tento bod je zbytočné rokovať...

K bodu 12 – Diskusia.
Diskusia počas zasadnutia prebiehala priebežne a prítomní občania, poslanci, hostia sa
vyjadrovali k bodom intenzívne. Starosta obce niekoľkokrát upokojoval situáciu.
Starosta obce – páni poslanci čo teraz chcete robiť?
O.Kozáková – vašu podmienku na schválenie rozpočtu 2019 zásady hospodárenia, prečo ste
si nedali bod programu sú zverejnené ...
Ing.M.Aštary – zásady ešte nemajú pripravené, upravené...
Starosta obce – kedy chcete schváliť rozpočet na rok 2019? Navrhnite termín blížia sa
Vianočné sviatky...
Mgr. Zlatohlavý - navrhol piatok 20.12.2019 o 18.30 hod.
Starosta dal hlasovať – poslanci schválili nasledujúce XI. zasadanie OZ s jedným bodom
programu: Schválenie rozpočtu obce Kojatice na rok 2019.
Prítomných: 6
Hlasovanie: za: 4 poslanci
Mgr. Matúš Baňas
Marián Kendický
Ján Mikula
Mgr.Ľuboš Zlatohlavý

proti: -

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

K bodu 13 – Záver.
Starosta sa snažil upokojiť búrlivú situáciu a poďakoval prítomným poslancom, hosťom
a občanom obce a ukončil zasadanie OZ približne o 20,30 hod.
Zasadanie OZ bolo zaznamenané audio-video záznamom.
Zapisovateľka:
Monika Marusinová

Starosta obce:

Overovatelia:

Anton Aštary

Marián Kendický
Mgr. Matúš Baňas

