
                                                   Z Á P I S N I C A 

  z XXXIII. rokovania Obecného zastupiteľstva v Kojaticiach  konané dňa  08.07.2022 

K bodu 1 – Otvorenie – kontrola uznášania schopnosti. 

Rokovanie obecného zastupiteľstva  otvoril starosta obce Anton Aštary o 18:04 hod.  

a zároveň privítal  poslancov  a prítomnú  občianku.  

Následne previedol kontrolu uznášania schopnosti obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ). 

Nakoľko sa ospravedlnili z rokovania OZ poslanci : Mgr. Matúš Baňas, Ľuboš Kočiš,  

Michal Roba, prítomní  poslanci podľa prezenčnej listiny : Ing. Matúš Aštary, Ján Mikula, 

Marián Kendický   rokovanie poslancov OZ nebolo uznášaniaschopné. Chýbal poslanec Ing. 

S. Petrik.  

Starosta obce dal otázku do pléna, či ostatní poslanci nemajú vedomosť čo je s ním. Nikto nič 

ohľadom poslanca Ing. Stanislava Petrika  nevedel. Starosta sa rozhodol trochu počkať. 

Medzitým  poslanec Ing. Aštary  dostal správu, že Ing. Petrik príde.  

O 18:07 hod.  došiel aj   Ing. Stanislav Petrik.  

Starosta obce Anton Aštary týmto otvoril rokovanie OZ, skonštatoval, že prítomných 

poslancov je 4 z celkového počtu 7 a rokovanie obecného zastupiteľstva je uznášania 

schopné. Prezenčná listina  poslancov  tvorí prílohu č.1 tejto zápisnice. 

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

 

Za zapisovateľa určil starosta obce poslanca Jána Mikulu a za overovateľov poslancov  Mariána 

Kendického  a Ing. Stanislava  Petrika, ktorý nesúhlasil.  

Následne starosta obce predniesol návrh programu na tomto rokovaní OZ a vyzval poslancov 

zahlasovať.  

 

Hlasovanie poslancov : Za: 4   - Ing. M. Aštary, M. Kendický,  J. Mikula, Ing. S. Petrik  

Proti : nikto                                                                           Zdržal sa : nikto 

 

Poslanec Ing. S. Petrik sa prihlásil  o doplnenie programu a to : Stanovisko k neúčasti 

poslancov na zasadnutí obecného zastupiteľstva  zvolaného na 30.06.2022 – poslanec  Mgr. 

Baňas,  ktoré  požiadal zaradiť do programu  a prečítať ho, neprítomný poslanec  Mgr. 

M. Baňas  ako bod. č.4.  

Nastala výmena názorov so starostom obce ohľadom toho, za aký bod sa to zaradí.  

Nakoniec sa toto Vysvetlenie zaradilo za bod 4. Ostatné body programu sa posúvali.  

 

Hlasovanie poslancov : Za: 4   - Ing. M. Aštary, M. Kendický,  J. Mikula, Ing. S. Petrik  

Proti : nikto                                                                           Zdržal sa : nikto 

 

 

K bodu 3 -   Kontrola prijatých uznesení 

 

K tomuto bodu starosta nemal, čo povedať, nakoľko uznesenia z predchádzajúcich rokovaní , 

ktoré vyvstali, buď sú na súde alebo sú splnené.  

 

K bodu 4 - Stanovisko k neúčasti poslancov na zasadnutí obecného zastupiteľstva  zvolaného  

                  na 30.06.2022 – poslanec  Mgr. Baňas  



  

 

Starosta vyzval poslancov, aby niektorí z nich prečítal  Stanovisko Mgr. Baňasa k neúčasti na 

OZ dňa 30.06.2022. 

Prihlásil sa poslanec  Ing. M. Aštary, ktorý ho  následne prečítal.  

Po prečítaní mal starosta obce otázku, že kto to adresoval. Ing. Aštary  odpovedal, že  poslanec  

Mgr.Baňas , ale je to za všetkých.  

Zástupca starostu J. Mikula mal k tomu výhradu. Poznamenal, že kto chce, tak hľadá spôsob 

ako urobiť niečo a kto nechce, tak hľadá dôvody ako to neurobiť.  

V tom poslanec Ing. Petrik poznamenal, že sa ospravedlňuje, že ho bolí hlava z toho všetkého 

a odchádza.  Zástupca starostu J. Mikula sa ho spýtal, či im len toto prišiel povedať. Ing. Petrik  

mu odpovedal, aby to neriešil. Vstal a odišiel. Zástupca starostu J. Mikula sa ho spýtal na 

dôvody. Starosta obce k tomu dodal, že toto je spôsob riešenia.  Ing. Petrik dodal, že zdravotné 

dôvody mu neumožňujú zostať a chce aby, to bolo uvedené v zápisnici.  

Zástupca starostu J. Mikula reagoval, že to mohlo rovno napísať, že má zdravotné problémy  a 

nemusel ani chodiť.  

Zástupca starostu J. Mikula sa ešte snažil dohovoriť zvyšku poslancov, že ak nechceli nič riešiť, 

že to mali urobiť hneď na začiatku. Upozornil ich aj na to, že  to neboli nejaké dôležité body, 

kde by bolo potrebné  naštudovať dopredu  nejaké rozbory, stanoviská  zmluvy , kde je potrebný 

čas.  

Starosta obce  ich upozornil, že jedná z veci je že obecné zastupiteľstvo je povinné ( stanoviť 

úväzok starostovi obce Kojatice, určiť počet poslancov a počet volebných obvodov v obci).  

Poukázal na to, že to nebolo riadne rokovanie OZ ako to určuje Rokovací poriadok OZ.  

Chcel počuť od poslanca Ing. M. Aštaryho, či vie o aké rokovanie sa jedná, či ovláda rokovací 

poriadok. Či vie čo prečítal. Poslanec Ing. Aštary sa bránil a nechápal, čo od neho starosta chce.  

Podotkol, že už sa zastupiteľstvo skončilo a on už nemá čo sa s  nimi rozprávať. Pozdravil 

a odišiel a s ním aj poslanec M. Kendický.  

Starosta nakoniec skonštatoval, no tak toto je vlastne zasadnutie obecného zastupiteľstva 

Kojatice.  

Ďakuje krásne.  

 

Poznámka zapisovateľa:  Zvyšné body programu rokovania OZ zostali neprerokované.  

 

Zasadanie OZ bolo zaznamenané live audio-video záznamom. Celý záznam zastupiteľstva je 

na webovej  stránke obce Kojatice www. kojatice.sk  časť  zastupiteľstvo – Videoarchív 

zasadnutí OZ.  

 

V Kojaticiach, 11.07.2022 

 

Zapisovateľ: Ján Mikula  

 

                                                                                                                           Anton Aštary 

                                                                                                                            starosta obce 

 

 


