
Z Á P I S N I C A 

z  XXXI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kojaticiach 

konaného dňa 10.06.2022 o 18,00 hod. 

K bodu 1 -  Otvorenie – kontrola uznášania schopnosti 

Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril poslanec poverený viesť rokovania obecného 

zastupiteľstva  Ing. Petrik , ktorý   privítal   všetkých prítomných.  

Predsedajúci vykonal kontrolu uznášania schopnosti a skonštatoval, že XXXI. rokovanie OZ 

je uznášania schopné nakoľko je poslancov 4 zo 7.( prezenčná listina – príloha č.1) 

Prítomní : Ing. Matúš Aštary, Mgr. Matúš Baňas, Kočiš Ľuboš, Ing. Stanislav Petrik   

Neprítomní: Ján Mikula, , Michal Roba – ospravedlnili sa emailom, Marián Kendický – 

ospravedlnil ho poslanec Ing. Matúš Aštary  

 

K bodu 2 - Schválenie programu - určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Poslanec Ing. Petrik určil  overovateľov zápisnice : Ing. Matúša Aštaryho a Ľuboša Kočiša.  

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, Mgr. M. Baňas, Ľ. Kočiš, Ing. S. Petrik 

Proti : nikto                                                                 Zdržal sa : nikto 

 

Následne sa spýtal, či má niekto niečo na doplnenie programu.  

Prihlásil sa poslanec Mgr. Baňas s návrhom zaradiť  za piaty bod   interpeláciu poslanca .  

Predsedajúci zopakoval, že medzi piaty a šiesty bod sa zaradí interpelácia poslanca. Dal 

hlasovať za program s navrhovanou zmenou. 

 

Hlasovanie poslancov :     

Za:  4 - Ing. M. Aštary, Mgr. M. Baňas, Ľ. Kočiš,   Ing. S. Petrik 

Proti : nikto                                                                 Zdržal sa : nikto 

 

 

K bodu 3  -  Kontrola prijatých uznesení .  

Ing. Petrik skonštatoval, že starosta je na dovolenke , jemu to nedal vedieť,  tento bod sa 

preskočí, keďže nemá žiadne info.   

 

K bodu 4 – Riešenie rekonštrukcie ihriska na „ Kerte“– spôsob financovania   

                    rekonštrukcie 

K bodu začal hneď hovoriť Ing. Petrik, že sa stretli na mieste, na Kerte a či má niekto niečo 

k tomu. Poslanec Kočiš povedal, že sa urobil rozpočet, čo je potrebné urobiť. Že zástupca 

starostu to dohadoval  so starostom a bolo to asi neúspešné a že je potrebné buď to schváliť 

alebo neschváliť a potom riešenie je na obecnom úrade.  

Mgr. Baňas podotkol, že sa dohodli na uznesení, že sa asi takto veci pohnú. Následne prečítal 

návrh uznesenia. Predsedajúci Ing. Petrik dal zahlasovať za takéto uznesenie.  

 

 

 

            



Hlasovanie poslancov :     

Za:  4 - Ing. M. Aštary, Mgr. M. Baňas, Ľ. Kočiš,  Ing. S. Petrik 

Proti :   nikto                                                                    Zdržal sa :  nikto 

 

Návrh uznesenia odovzdal Mgr. Baňas zapisovateľke ( príloha č.3).  

                                                                    

K bodu 5 –  Začatie trestného stíhania vo veci výstavby Komunitného centra  
 
Predsedajúci vypovedal, že možno toto je dôvod, prečo pán starosta má dnes dovolenku.  
Zapisovateľka Kozáková informovala o dĺžke starostovej dovolenky, že čerpá starú dovolenku.   
Ing. Petrik odovzdal slovo Mgr. Baňasovi, ktorý povedal, že sa  viackrát  bavilo o tom, či je 
s výstavbou komunitného centra všetko v poriadku, keďže je viacero nezrovnalosti, či už 
s územným plánom alebo s prístupovou cestou a podobne. Vyústilo to do toho, že 
momentálne prebiehajú dve trestné stíhania a to konkrétne o trestné stíhanie vo 
veci   podozrenia zo spáchania trestného činu marenia výkonu verejného rozhodnutia 
a trestné stíhanie vo veci podozrenia spáchania trestného činu neoprávneného 
uskutočňovania stavby. 
To bolo všetko z jeho strany. A ak by bolo všetko v poriadku, asi by sa tieto trestné stíhania 
nezačali. Nehovorí, že sa  tieto trestné činy stali, vyšetrovanie prebieha. Asi je to odpoveď na 
to , že či a ako sa to robí.  
Ing. Petrik pripomenul, že schvaľovali a žiadali financie pre obnovu kultúry v obci Kojatice  , tie 
peniaze najskôr idú na to, aby bola  zaizolovaná  VN, aby aspoň takto bolo OK  postavenie 
komunitného centra. Takže peniaze, ktoré mali ísť na kultúru idú na riešenie problémov, ktoré 
vznikli komunitným centrom. Nie malá čiastka.  
Mgr. Baňas ešte dodal, že zo strany obce je to také farizejské žiadať od občanov obce, aby 
nestavali čierne stavby alebo, aby legalizovali čierne stavby, keď obec stavia aj vtedy keď 
nemá. Že bolo zastavené stavebné rozhodnutie a práce prebiehali ako keby sa nič nestalo.  
Ing. Petrik skonštatoval, že starosta na OZ nie je, takže povedali si čo mohli.  
 
Doplnený 6 bod. – Interpelácia poslanca   
 
Ing. Petrik vyzval poslanca Mgr. Baňasa, aby predniesol interpeláciu, keďže si ju on dal doplniť.  
Mgr. Baňas hovoril, že súvisí to s nahrávaním online prenosov zastupiteľstva, aby to obec 
nemusela hradiť, keďže poslanec Ing. Petrik to nahráva tiež. Vo februári zrušili online 
vysielanie z obecného zastupiteľstva,  starosta využil sistačné právo a nepodpísal uznesenie. 
V apríli opätovne schválili zrušenie online prenosov z obecného zastupiteľstva, tým prelomili 
sistačné právo starostu a platí to aj bez jeho podpisu a nerozumel, prečo sa momentálne 
nahráva.  
Ing. Petrik dodal, že to môže hradiť sám starosta. 
Mgr. Baňas prečítal interpeláciu  : ( odovzdaná zapisovateľke - príloha č. 4)  
Poslanec Matúš Baňas žiada Obecný úrad Kojatice o zaslanie faktúr za úhrady online prenosov 
za obdobie od 01.01.2022 do 30.06.2022. Faktúry žiadam zaslať do 15.07.2022 na moju 
emailovú adresu ( banas.matus@gmail.com). 
Žiadam starostu obce Kojatice o vysvetlenie, prečo nezrušil zmluvu so spoločnosťou, ktorá 
vykonáva online prenosy zo zasadnutí obecného zastupiteľstva? 
Upozorňujem, že v prípade vykonania záznamu a jeho úhrady, sa pre obec bude jednať 
o neoprávnený výdavok. Nakoľko vykonávanie online prenosov z obecného zastupiteľstva 
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bolo zrušené uznesením Obecného zastupiteľstva č. 210/04/2022, ktorým bolo zároveň aj 
prelomené sistačné právo starostu obce Kojatice. 
 
K bodu 7. – Diskusia 
 
Ing. Petrik sa spýtal, či má niekto niečo do diskusie. Vyzval hosťa, no ten veľmi nechcel hovoriť, 
ak nie je prítomní starosta.  
Do diskusie sa prihlásil poslanec Mgr. Baňas, ktorý chcel reagovať na to, čo sa udialo ohľadom 
voľby hlavnej kontrolórky, ktorá prebehla v obci, berie, že je to pozastavené.  Podľa informácií, 
ktoré majú, pán starosta informoval že odvolaný hlavný kontrolór pán Marchevský podal 
správnu žalobu na súd a kým  súd nerozhodne, či bol odvolaný  právoplatne nemôže podpísať 
zmluvu s novou hlavnou kontrolórkou. Chce len upozorniť na to, že starosta ich v apríli 
neupozornil na to . Tvrdil len, že je niečo  podané na prokuratúru, nespomenul správnu žalobu 
na správny súd,  tým podľa neho poškodil hlavnú kontrolórku. Pokiaľ správny súd rozhodne 
o tom , že zamietne žalobu p. Marchevského, tak zvolenej kontrolórke vznikne nárok na ušlú 
mzdu. V podstate neprávom je vyšachovaná. Uvidíme ako to dopadne. Ak by boli  to vedeli,  
neboli by volili hlavnú kontrolórku a aj ona sama by sa ohradila, že nebude prebiehať voľba.  
Do diskusie sa nakoniec predsa prihlásil hosť. Chcel len podotknúť, že na to ihrisko je rozpočet 
25.000 eur, tak asi je to naraz veľa, aby sa to robilo postupne. Napríklad tráva, dookola 
obrubníky a tak, Že  v dnešnej dobe argumentácia môže byť, že je to  asi veľa.  Odpovedal mu 
poslanec Ing. Petrik, že pri rozpočte obce necelých 600 000 eur myslí, že 25 000 eur je 
adekvátne.  
Ďalej už nebol žiadny bod do diskusie.  
 
K bodu 8 – Záver  
 
Predsedajúci Ing. Petrik ukončil rokovanie poslancov obecného zastupiteľstva približne 
o 18.17 hod.   Poďakoval za prítomnosť všetkým, ktorí prišli.  
 
 

 Zasadanie OZ bolo  zaznamenané video  záznamom pre archiváciu.  

 

 

Kojatice 27.6.2022 

 

Zapisovateľka: Oľga Kozáková   

  

Starosta obce:                                                                                    Overovatelia:     

Anton Aštary                                                                                      Ing. Matúš Aštary                       

                                                                                                            Ľuboš Kočiš                                                                                                                                                   


