
Z Á P I S N I C A 

z  XXXIV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kojaticiach 

konaného dňa 14.07.2022 o 18,00 hod. 

K bodu 1 -  Otvorenie – kontrola uznášania schopnosti 

Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce A. Aštary, ktorý privítal prítomných 

poslancov, zapisovateľku a prítomných  občanov obce.    

Následne  vykonal kontrolu uznášania schopnosti. Podľa prezenčnej listiny boli prítomní 4 

poslanci zo 7 tým potvrdil, že XXXIV. rokovanie OZ je uznášania schopné .( prezenčná 

listina – príloha č.1) 

Prítomní poslanci :  J. Mikula, Ing. M.Aštary, M. Kendický, Ľ. Kočiš 

Neprítomní : Mgr. M. Baňas, M. Roba – ospravedlnili sa.  

                      Ing. Stanislav Petrik – bez ospravedlnenia 

Starosta mal dotaz ohľadom neúčasti poslanca Ing. Petrika. Od prítomného občana zaznelo, 

že pracuje poobede.    

 

K bodu 2 - Schválenie programu - určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Starosta  určil  overovateľov zápisnice: J. Mikulu a M. Kendického. Za zapisovateľku Oľgu 

Kozákovú. Potom  prečítal návrh programu podľa pozvánky (príloha č.2). Dal zahlasovať za 

tento program.  

 

Hlasovanie poslancov :     

Za:  4 - Ing. M. Aštary, J. Mikula, Ľ. Kočiš, M. Kendický 

Proti : nikto                                                                 Zdržal sa : nikto 

 

Následne sa spýtal poslancov, či majú  niečo na doplnenie programu.  

Poslanci nežiadali doplňovať  body schváleného programu.  

 

K bodu 3  -  Kontrola prijatých uznesení .  

Keďže sa na predchádzajúcom rokovaní obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) neprijali 

žiadne uznesenia,  starosta len zopakoval to, čo povedal k tomuto bodu na predchádzajúcom 

rokovaní.  

 

K bodu 4 – Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Kojatice na nové  

                    volebné obdobie. 

Starosta prečítal poslancom návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Kojatice 

na nové volebné obdobie 2022 – 2026, a to  : v rozsahu 1, t.z. v plnom rozsahu.  

            

Hlasovanie poslancov :     

Za:  4 – J. Mikula, Ing. M. Aštary, , Ľ. Kočiš, M. Kendický 

Proti :   nikto                                                                    Zdržal sa :  nikto 

 

Návrh uznesenia odovzdal starosta  zapisovateľke ( príloha č.3).  

                                                                    

K bodu 5 –  Určenie počtu poslancov 

Starosta prečítal poslancom návrh na určenie počtu poslancov Obce Kojatice  na nové volebné  

obdobie r. 2022 – 2026 a to počet  7 (sedem).  

Vyzval poslancov, kto je za tento návrh.  



 

Hlasovanie poslancov :     

Za:  4 - Ing. M. Aštary, J. Mikula, Ľ. Kočiš, M. Kendický 

Proti : nikto                                                                 Zdržal sa : nikto 

 

Návrh uznesenia odovzdal starosta  zapisovateľke (príloha č.4).  

 

K bodu 6 - Návrh na určenie volebných obvodov pre obec Kojatice na nové volebné  

obdobie 

Znovu starosta prečítal Návrh na určenie volebných obvodov pre obec Kojatice na nové volebné  

obdobie rokov 2022 – 2026 a to: 1 volebný obvod.  

 

Hlasovanie poslancov :     

Za:  4 - Ing. M. Aštary, J. Mikula, Ľ. Kočiš, M. Kendický 

Proti : nikto                                                                 Zdržal sa : nikto 

 

Návrh uznesenia odovzdal starosta  zapisovateľke (príloha č.5).  

 

K bodu 7. – Schválenie Záverečného účtu obce Kojatice za rok 2021 

Starosta obce  prečítal Návrh na uznesenie  a to :  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :  

1. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2021 bez výhrad.  

2. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške  

20 484, 91 Eur.  

Vyzval poslancov, kto je za prednesený návrh.  

 

Hlasovanie poslancov :     

Za:  1 -  J. Mikula 

Proti : 1 - Ing. M. Aštary                                                                 Zdržal sa : 2  - M. Kendický  

                                                                                                                     Ľ. Kočiš 

Návrh uznesenia odovzdal starosta  zapisovateľke ( príloha č.6).  

 

K bodu 8 –  Žiadosť o  prenájom Domu smútku 

Nakoľko bol starosta poverený pozvať  prenajímateľa na rokovanie OZ, požiadal prítomnú  pani 

Gogovú o prednesenie návrhu na prenájom.  

Pani Gogová sa predstavila a vysvetlila poslancom, ako to plánuje prenajímať a taktiež 

ozrejmila ako už prenajíma  takéto priestory v inej obci. 

Uistila poslancov, že určite sa vie na potrebných veciach dohodnúť. 

Poslanec Ľ. Kočiš súhlasil s prenajímaním, že každé euro pre obec je  dobré. Mal však  otázku, 

ak budú priestory potrebovať naši občania, ktorí nebudú chcieť využívať  ich služby, čo potom, 

že  teraz je to obecné a nie je s tým problém. Pani Gogová uistila poslancov, že to bude stále 

obecné a bude sa dať so všetkým  dohodnúť.  

Preberala sa suma, za ktorú by bolo možné prenajímať.  

Poslanec J. Mikula povedal, že určite to závisí  aj od počtu prípadov.  

Starosta dodal, že je potrebné tento rok vyšpecifikovať náklady. Požiadal poslancov, aby bol 

poverený vypracovaním zmluvy o prenájme. Poslanci súhlasili.  

 

Hlasovanie poslancov :     

Za:  4 - Ing. M. Aštary, J. Mikula, Ľ. Kočiš, M. Kendický 

Proti : nikto                                                                 Zdržal sa : nikto 



K bodu 9 – Rôzne.  

Starosta položil otázku, či majú poslanci  niečo, čo by chceli predniesť v tomto bode programu.  

Nemal nikto nič. Ujal sa slova starosta, nakoľko chcel informovať poslancov o veciach, ktoré 

sa na obci dejú.  

Začal nadchádzajúcimi voľbami a už prebiehajúcimi činnosťami okolo volieb.  

Informoval poslancov o prípadnej dlhodobej PN ekonómky obce a s tým súvisiace problémy 

s vedením účtovníctva. Dodal, že momentálne pracuje na presune účtovnej agendy s extérnou 

účtovnou firmou a obecný úrad čakajú náročné časy.  

Následne hovoril o dotácii z PSK, ktorá bola schválená vo výške 4 000 eur na prekládku VN 

vedenia v súvislosti s výstavbou komunitného centra, kde v klauzule je uvedené, že do 

kolaudácie má byť vykonaná aj spomínaná prekládka VN vedenia. Taktiež pripomenul, že obec 

čaká za potvrdením vydania dodatočného stavebného povolenia stavby komunitného centra  z 

Okresného úradu, odbor stavebnej a bytovej politiky.  

Ozrejmil poslancov s činnosťou  MAS SKALA – združenie, ktoré prechádza taktiež rôznymi 

zmenami. Obec má  v tomto združení už dlhodobejšie žiadosť na zastávky SAD, ktoré potrebuje 

súrne vymeniť. Samozrejme, že by bolo najlepšie to urobiť cez projekty a nie investovať vlastné 

financie, preto sa s tým mešká. Počíta sa s výmenou piatich zastávok.   

Taktiež  sa ukázala potreba opravy striech budov Požiarnej zbrojnice a obecného úradu. Je 

nutné aspoň previesť náter strechy.  

Začíname s rekonštrukciou Hasičskej zbrojnice, na základe dotácie a v súčasnosti prebieha 

verejné obstarávanie(VO) na realizáciu prác po druhykrát, nakoľko v prvom VO sa našli  

chyby.  

Počas víkendu došli informácie o získaní finančných prostriedkov na obnovu nehistorických 

budov. V našom prípade by išlo o kaštieľ -  Kúriu v Šarišských Lužiankach. No nič nie je také 

jednoduché. K tejto budove nemáme starší dátum zápisu na katastri. Strávil niekoľko hodín 

v archíve katastra nehnuteľnosti a žiadna zmienka o kúrii sa nenašla. Požiadal  e-mailom 

o pomoc v tejto veci aj riaditeľku štátneho archívu v Prešove. Bez dokladu o zápise budovy  

pred r. 1980 nemôže sa ísť do tohto projektu. Poprosil poslancov, ak by niekto vedel v tomto 

smere pomôcť, bude rád.  

Ďalej informoval poslancov, že v Šarišských Lužiankach  sa previedlo sprístupnenie cesty 

k rieke Svinka – takzvane„ Pod skalku“    rozhrnutie hliny, aby mali občania možnosť  v tomto 

čase sucha nabrať si túto vodu. Zásah bol prevedený na pozemkoch, ktoré vlastnia občania časti 

Šarišské Lužianky cca 80 vlastníkov.  

Vyjadril sa ešte k Stanovisku poslanca Mgr. Baňasa  k neúčasti poslancov na zasadnutí OZ, 

ktoré prečítal poslanec Ing. Aštary na minulom OZ a nedokončilo sa vysvetlenie.  

Prečítal poslancom z rokovacieho poriadku OZ , kde sa píše v čl. 5 v bode 5 o zasielaní 

pozvánky a materiálov na OZ.  

Pozvánka a materiály na zasadnutie OZ sa doručia poslancom najneskôr 3 dni pred 

uskutočnením zasadnutia OZ elektronickou poštou. V prípade, ak ide o neplánované OZ nie je 

potrebné dodržať termín uvedený v prvej vete tohto odseku .  

Keďže toto zastupiteľstvo vyvstalo z plnenia harmonogramu vlády SR o uskutočnení volieb do 

samosprávy a obecné zastupiteľstvo je povinné zrealizovať tieto úlohy.  

Z jeho strany asi toľko.  

Avšak ešte pripomenul, že už je spracovaný Návrh na Zmeny a doplnky k ÚPNO, ktorý bude 

predložený na ďalšom OZ. Do návrhu sa môžu prísť kedykoľvek pozrieť. Je na Obecnom úrade. 

Zverejnený bude na úradnej tabuli a webovom sídle obce 15 dní.   

Prihlásil sa poslanec Kendický, že ľudia sa pýtajú kedy bude optické pripojenie internetu 

v našej obci. Že v iných obciach to už majú. Aj my sme to už odsúhlasili dávno a nič sa nedeje. 

Starosta mu odpovedal, že Telekom vymieňa v súčasnosti stĺpy. Bližšie informácie by mu vedel 

dať p. Gáll, ktorý je na to odborník.  



Ďalej si slovo vzal poslanec Ing. Aštary, ktorý znovu začal ohľadom Stanoviska Mgr. Baňasa 

k trom dňom zverejňovania, že sme mali dostatok času od vyhlásenia volieb a nie na poslednú 

chvíľu to schvaľovať. O tom im ide.  

Starosta odpovedal, že život prináša aj takéto situácie a nie je potrebné hľadať dôvody ako to 

nespraviť.  

Záverom nastala ešte ostrejšia výmena názorov medzi starostom a poslancom Ing. Aštarym 

a pridal sa aj poslanec Ľ. Kočiš.  

V takejto nepríjemnej  atmosfére sa poniektorí poslanci postavili a odchádzali.  

V tom ešte chcel  diskutovať prítomný občan Petrik – predseda DHZ. Mal na starostu 

a poslancov otázky okolo Požiarnej zbrojnici. Poukazoval na nedostatky, rozbitá podlaha 

v garáži, strecha, okná, ktoré žiada opraviť. Prečo nie je schválený rozpočet obce a prečo sa už 

nepreviedla skôr rekonštrukcia, že druhé obce už čerpajú po druhý i tretí krát.  

To už niektorí poslanci opustili rokovaciu miestnosť. 

 

K bodu 10 – Záver 
Rozprava starostu a predsedu DHZ ešte chvíľku trvala. Starosta mu záverom poďakoval.  

 

Koniec rokovania OZ bol okolo 18.55 hod.  

 

Zasadanie OZ bolo  zaznamenané video  záznamom pre archiváciu. Zverejnené je na webovej 

stránke obce  www.kojatice.sk v časti Zastupiteľstvo – Videoarchív zasadnutí OZ.   

 

 

Kojatice 19.7.2022 

 

Zapisovateľka: Oľga Kozáková   

  

Starosta obce:                                                                                    Overovatelia:     

Anton Aštary                                                                                      Ján Mikula                       

                                                                                                            Marián Kendický                                                                                                                                                   

http://www.kojatice.sk/

