
Z Á P I S N I C A 

z  XXX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kojaticiach 

konaného dňa 13.04.2022 o 18,00 hod. 

K bodu 1 -  Otvorenie – kontrola uznášania schopnosti 

Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Anton Aštary  a  privítal   všetkých 

prítomných, no zároveň oznámil, že uznesenie  č. 200/02/2022 o vyhlásení voľby hlavného 

kontrolóra   nebolo podpísané starostom.  Všetky náležitosti  sú  podané na prokuratúre. 

Z tohto dôvodu sa bližšie  k tejto veci  vyjadrovať nebude. 

Ak chce obecné zastupiteľstvo pokračovať v programe, ktorý si navrhli tak odovzdáva slovo a 

vedenie p. zástupcovi  J. Mikulovi.  

Zástupca J. Mikula odmietol viesť toto rokovanie z rovnakého dôvodu ako starosta.  

Odovzdal slovo  poslancovi, ktorý bol zvolený na vedenie rokovania obecného zastupiteľstva  

(ďalej OZ) Ing. Petrikovi. On vzápätí vyčítal zástupcovi starostu, že má od prokurátora 

vyjadrenie, že má viesť zastupiteľstvo.  Taktiež sa vyslovil, že on tiež odmieta viesť 

rokovanie OZ. Nastalo ticho.  Starosta obce sa po chvíli spýtal, či sa končí toto rokovanie. 

Ing. Petrik zrazu vypovedal, že on vedie rokovanie a on ho môže aj ukončiť. A dodal otázku, 

či má starosta slovo?  Starosta nechal viesť rokovanie obecného zastupiteľstva Ing. Petrika. 

On hneď navrhol prestávku pol hodiny. Dal hlasovať, kto je za.  

Zástupca starostu Mikula J.  podotkol, či sa otvára vôbec zastupiteľstvo.  

Napokon predsedajúci vykonal kontrolu uznášania schopnosti a skonštatoval, že XXX. 

rokovanie OZ je uznášania schopné nakoľko je poslancov 6 zo 7. 

  

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

Prečítal návrh programu podľa pozvánky a dal zahlasovať za tento program.  

 

Hlasovanie poslancov :     

Za:  6 - Ing. M. Aštary, Mgr. M. Baňas, Ľ. Kočiš, M.  Kendický, J. Mikula, Ing. S. Petrik 

Proti : nikto                                                                 Zdržal sa : nikto 

 

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

Prihlásil sa poslanec Mgr. Baňas s návrhom doplnenia bodu programu a to o zrušenie online 

prenosov  zo zastupiteľstiev pred bod diskusia, čiže 8 a bod diskusia 9 .  

Predsedajúci dal hlasovať za program aj s navrhovanou zmenou. 

 

Hlasovanie poslancov :     

Za:  5 - Ing. M. Aštary, Mgr. M. Baňas, Ľ. Kočiš, M.  Kendický,  Ing. S. Petrik 

Proti :  J. Mikula                                                               Zdržal sa : nikto 

 

Nasledne navrhol pol hodinovú prestávku.  

Dal zahlasovať kto je za.  

 

Hlasovanie poslancov :     

Za:  5 - Ing. M. Aštary, Mgr. M. Baňas, Ľ. Kočiš, M.  Kendický,  Ing. S. Petrik 

Proti :  nikto                                                                     Zdržal sa : J. Mikula    

 

Predsedajúci vyhlásil pol hodiny prestávku a odišiel z rokovacej miestnosti.    



Za nim odišli aj  štyria poslanci. A napokon  rokovaciu miestnosť opustili aj zapisovateľka, 

starosta obce a zástupca starostu Mikula J.                                                             

Pokračovanie rokovania OZ začalo o 18.43 hod.  

Predsedajúci začal bodom 3 – kontrola prijatých uznesení.  

Mgr. Baňas  mu pripomenul, že ešte overovateľov. Na to Ing. Petrik určil za zapisovateľku  

Oľgu Kozákovú a za overovateľov zápisnice Ing. M. Aštaryho a Ľ. Kočiša.  

 

K bodu 3  -  Kontrola prijatých uznesení .  

 

Ing. Petrik začal niečo čítať z PC . Z postrehu zapisovateľky, asi išlo o body programu 

z predchádzajúceho zastupiteľstva. Zastavil sa pri bode Žiadosť o prenájom Domu smútku. 

Podotkol, že starosta mal pozvať žiadateľa na najbližšie zasadnutie OZ. Nikto tam nebol. OK. 

Skonštatoval, že starosta to nezrobil. OK.   

Ďalej sa pristavil pri bode Revitalizácia územia na Kerte v Šarišských Lužiankach a pod 

kostolom v Kojaticiach. Skonštatoval, že to neschválili a p. starosta to nepodpísal.  

Pokračoval bodom 9. – zrušenie uznesenia OZ obce Kojatice  č. 170/9/2021 – Schválili to,  

starosta to podpísal. Ozval sa starosta, že to nepodpísal. Predsedajúci oponoval starostovi tým, 

že je to zverejnené na internete a tam tá starostova klauzulka neni napísaná. Takže sa to javí 

ako podpísané. Starosta zareagoval, že fyzicky je to všetko na prokuratúre.  

Predsedajúci zlostne vyzval starostu obce, aby bol ticho. Nevedie toto rokovanie a slovo 

nedostal. Starosta ho vyzval, aby ukľudnil svoje emócie, načo mu predsedajúci ukázal rukami,  

že má držať takto za zubami.  

Pokračoval 11. bod – vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Kojatice – predsedajúci 

skonštatoval, že tak isto starosta to podpísal. Zase bola výmena názorov medzi nimi.  

Ing. Petrik tvrdil, že na internete je to zverejnené. Starosta ho opravil, že podpisy nie sú 

zverejnené. Predsedajúci mal výhrady voči starostovým reakciám. Ozval sa aj zástupca 

starostu, že neznamená, že nikto nič nemôže povedať, lebo on (Ing. Petrik) vedie rokovanie, 

ak je to na vysvetlenie. Nech dáva argumenty.  

Bod 13 – zrušenie online prenosov z obecného zastupiteľstva – toto je nepodpísané, je tam 

jasne napísané – starosta využil § 13. 

Jarné upratovanie zaregistroval, takže ľudia to využili.  

Predsedajúci ukončil bod 3.  

 

 K bodu 4 – Oprava poradového čísla zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kojaticiach  

                     konaného dňa 25.02.2022 

 

Poprosil Mgr. Baňasa, ktorý to pripravoval.  

Mgr. Baňas vypovedal, že je asi chyba v zápise nakoľko z 30.12.2021 je OZ, ktoré nebolo 

uskutočnené pod č. XXVII. a zastupiteľstvo, ktoré bolo 25.02.2022 je pod číslom XXIX. Čiže 

je tam preskočené jedno číslo a OZ z 25.02.2022 malo byť XXVIII. a toto XXIX.  

Je to čiste technická záležitosť, či sa dá opraviť.  

Prihlásil sa starosta obce. Predsedajúci mu udelil slovo.  

Starosta skonštatoval, že nie je to technická chyba. Každé  jedno zastupiteľstvo sa vedie a tá  

XXVIII. nie je preskočená. Máme to v zápisoch.  Zastupiteľstvo bolo zvolané, pozvánka 

s programom bola vyvesená, všetko bolo prichystané na konanie OZ. Číslo XXVIII. ostáva. 

Momentálne sú podklady z XXIX. OZ na prokuratúre, takže žiadne prečíslovanie nepripadá do 

úvahy. Vyzval poslancov, aby sa nehrali s číslami, ale aby vecne riešili  ďalšie problémy.   

 

 

 



Prihlásil sa  poslanec Mgr. Baňas s námietkou, že na stránke je vyvesené – ľudia si to môžu 

overiť.   Zverejnená je zápisnica z 30.12.2021 pod  číslo XXVII. a zápisnica z 25.02.2022 pod 

č. XXIX. Bodka, nič viac k tomu nemal. Je to na stránke obce.   

O slovo sa prihlásil starosta obce, ktorý povedal, že podklady z OZ sú odložené a zápisnica 

nemôže byť zverejnená, lebo sa OZ nekonalo. Ostatné veci sú k nahliadnutiu ak bude potreba. 

Znovu sa prihlásil do rozpravy Mgr. Baňas. Predsedajúci dodal, že nevidí na stránke zápisnicu.  

Mgr. Baňas pokračoval, že má pocit, že žije v nejakej inej realite alebo starosta.  Tak ako sa 

vyjadruje k podpisu, podpis je uvedený na stránke obce, uznesenie je  vyvesené a tvrdí,  že  to 

nepodpísal. Takže niekto nevie, čo robí.  

Predsedajúci sa spýtal, či má niekto niečo ešte k tomu. Bolo počuť, ako sa predsedajúci 

dotazoval u poslanca  Mgr. Baňasa, či má k tomuto bodu aj uznesenie. Odpovedal, že nie, má 

ísť ďalej, ak to nechceme opraviť, čo on môže s tým spraviť.  Predsedajúci Ing. Petrik sa 

vyjadril, že to oni hlasujú a jeho(starostu)  môžu mať  akože v trubke. Mgr. Baňas  dodal, že 

jemu je to jedno.  

Predsedajúci začal diktovať uznesenie :  

Obecné zastupiteľstvo v Kojaticiach poveruje starostu obce, aby zmenil  čísla na zápisnici, na 

zmenu poradového čísla zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kojaticiach konaného dňa 

25.02.2022 z čísla XXIX na XXVIII a dnešné z čísla XXX na XXIX.  

Vyzval poslancov, kto je za takýto návrh. 

Zástupca starostu  Mikula J. mal poznámku, že ak dá hlasovať samozrejme všetci budú za. 

Namiesto toho, aby dal overiť u starostu, či je to pravda alebo nie. Jednoducho len zmeniť číslo 

a hotovo.  

Mgr, Baňas poznamenal, že sa OZ  nekonalo a je preskočené číslo.  

Napokon zástupca starostu Mikula J. dodal, že nech si to odsúhlasia, nech to ide.  

          

Hlasovanie poslancov :     

Za:  5 - Ing. M. Aštary, Mgr. M. Baňas, Ľ. Kočiš, M.  Kendický,  Ing. S. Petrik 

Proti :   J. Mikula                                                                Zdržal sa :  nikto  

 

                                                                     

K bodu 5 –  Prezentácia kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce Kojatice  
 
Predsedajúci poprosil starostu obce alebo zapisovateľku.  
Zapisovateľka odovzdala prítomným poslancom – po dotaze, kto je kompetentný – do rúk 
predsedajúceho Ing. Petrika, dve obálky uchádzačov o funkciu hlavného kontrolóra, ktoré  boli 
doručené na Obecný úrad Kojatice.  
Predsedajúci popozeral, začal otvárať prvú obálku s poznámkou, že je to zalepené aj   páskou 
a nevie, či to náhodou na obecnom úrade neotvárali, ale dúfa, že nie, lebo tuna nič nie je sväté 
ani ústavné právo.  
Starosta na to poznamenal, aby sa zdržal pripomienok. Predsedajúci sa dotazoval, či ho niekto 
vyzval. Starosta zopakoval, aby sa zdržal pripomienok.  
Predsedajúci začal čítať prihlášku uchádzača a to Ing.  Eva Harsághy  rod. Slezáková sa 
prihlasuje do výberového konania na miesto hlavného kontrolóra obce Kojatice.   
Dodal, že sú prílohy – profesijný životopis, kópia osvedčenia. Popozeral ostatné prílohy bez 
hlasného vypovedania a skonštatoval, že dúfa, že je tam všetko čo má byť, že potom to 
pracovníci obce možno skontrolujú. Poznamenal, že nevie, či tu je alebo nie, lebo otvára aj 
druhú. Či potom si ju pozvú?   
Začal otvárať druhú obálku a povedal pani Tomková. Po otvorení obálky konštatoval, že druhá 
záujemkyňa je pani Mária Tomková. Pozeral doklady a hovoril si potichu... prihláška 



k výberovému, životopis, čestné vyhlásenie, živnostenský list o podnikani, ďalšie doklady, 
ktoré prezrel nekomentoval.    
Po prekontrolovaní dokladov dodal, že  dobre, že majú dve uchádzačky a navrhuje, aby si ich 
volali po jednej.  
O slovo požiadal Mgr. Baňas.  
Jeho otázka znela, či pozvala obec  oficiálne  uchádzačky na výberové konanie.  
Odpovedal mu hneď na to, predsedajúci, že nemohla , lebo nevedela kto tam bol.  
Na to sa poslanec Mgr. Baňas spýtal, jakže nemohla, veď meno bolo. 
Predsedajúci povedal, že nemáš.  
Poslanec Mgr. Baňas sa spýtal, či ani na jednej. Dostal odpoveď, že na jednej áno.  
Predsedajúci chcel pozývať kandidátky.  
Mgr. Baňas sa stále dotazoval, či obec pozvala oficiálne na výberové konanie.  
Zástupca starostu okomentoval, že ako mohla obec pozvať, keď nevedela meno, asi ťažko.  
Mgr. Baňas sa ohradil, že na jednej meno je. Zástupca starostu mu odpovedal, že máme dve 
obálky a mala by tu byť aj tá druhá, že je to výberové konanie.  
Mgr. Baňas znovu apeloval na pozvanie. Nakoniec starosta upozornil na to, že čo povedal na 
samom začiatku. Predsedajúci poznamenal, že to, že starosta nepodpísal uznesenie, čo je 
podľa neho lož.  Starosta poznamenal, že to už stačí.   
Mgr. Baňas znovu kládol otázku, či obec pozvala oficiálne na výberové konanie.  
Starosta dodal, že obec výberové konanie ani nerobila. 
Predsedajúci sa spýtal ako idú pozývať uchádzačky, či podľa abecedy, aby to nebolo nestranné.  
Potom sa vyjadril, že ak je tu, tak poprosí pani Evu Harsághy. Išiel to zistiť.  
Keď sa vrátil, dostal otázku od zástupcu starostu, či je tam. Predsedajúci odpovedal, že je tam 
len jedna pani, na čo sa ho zástupca starostu opýtal, či sa presvedčil, že ktorá to je.  
Predsedajúci poznamenal, že to nie je tá, ktorú volal.  
Potom poprosil pani Máriu  Tomkovú, ako druhú uchádzačku, keďže prvá sa nedostavila.  
Do miestnosti vstúpila p. Tomková.  
Zástupca starostu poznamenal, že obálky mali byť už otvorené,  aby sa vedelo pozvať všetkých 
kandidátov na výberové konanie.  
Do toho prehovorila uchádzačka p. Tomková, že stála za dverami, takže všetko počula a začala 
vysvetľovať ako má vyzerať bežný postup výberového konania. Vyjadrila aj to, že ak nie je na 
obálke meno nebráni to tomu, aby sa na voľbu nemohla prihlásiť.  Ona sa s uchádzačkou pozná 
a určite by sa bola dostavila, ak by mala pozvánku. Asi  čakala na pozvánku a neprišla, lebo to 
nesledovala na internete tak, ako ona keď sa do tejto voľby prihlásila.  
p. Tomková hneď na začiatok upozornila, že došlo k pochybeniu, porušeniu zákona. Ona sama 
nevie, či splnila podmienky, ktoré mala a nebola na túto voľbu pozvaná.  
Potom sa stručne odprezentovala, keďže sa už odprezentovala na voľbe hlavného kontrolóra 
v obci minulého roku. Nenastali žiadne iné skutočnosti a zmeny, ktoré, by mala dnes tu 
povedať. Má 30 ročnú prax v odbore. Stále pracuje ako hlavná kontrolórka v obci. Má záujem 
pracovať aj v našej obci , je zodpovedná a je vhodný kandidát  na obsadenie miesta hlavného 
kontrolóra v našej obci, ktorá bola vyhlásená.  Ak by sa chcel niekto niečo pýtať na doplnenie 
jej prezentácie, nech sa páči. Určite, si ešte pamätajú veľa veci z predchádzajúcej voľby.  
Potom by chcela poprosiť pána starostu, aby nerobil obštrukcie ohľadom tejto voľby. 
Poukázala na skutočnosti, ktoré boli v minulej voľbe. Ako s ňou starosta obce nepodpísal 
pracovnú zmluvu a iné komplikácie. 
Zástupca starostu sa jej spýtal, či má právnické vzdelanie.  
Odpovedala, že má. A  ďalej študuje na vysokej škole.  



Zástupca starostu, že len preto sa pýta, že poukazuje na pochybenie starostu.  
Že, vec je postúpená na prokuratúre a či by nebolo vhodné sa takýchto komentárov zdržať  
a počkať, kým sa o tom nerozhodne.  
Pani Tomková odpovedala, že si požiadala aj o stanovisko Inšpektorát práce, o ktorom starosta 
vie a vie že pochybil.  Poslal mu ho. 
Na to všetko zareagoval samotný starosta a vypovedal, že sa  zdrží niektorých vyjadrení, ktoré 
prebehli medzi nimi dvoma po prvom zvolení. Nebude komentovať, je to jej právo, môže si ho 
uplatniť , ale nech  sa neoháňa nejakým vyjadrením Inšpektorátu práce  podateľňou, ktorá píše 
každému, kto o to požiada. Starosta má na to tiež doklad. Má to nechať tak .  Nebola v žiadnom 
pracovnoprávnom pomere, lebo s ňou  pracovnú zmluvu nepodpísal.  Pokiaľ to bude riešené 
a ona dokáže svoju pravdu potom OK.  
Pani Tomková zdôraznila, že keď bude takýto postup aj pri tejto voľbe už  bude takto 
postupovať.  
Starosta sa jej spýtal, či je vedomá, že uznesenie nepodpísal.  
Nie, nie ona nevidela, že to nepodpísal, lebo na internete ta poznámka tam nie je.  
Starosta odpovedal, že sa stále učíme. Nakoniec ešte dodal, že voľby 2022 rozhodnú 
o všetkom.  
Predsedajúci sa spýtal, či má niekto ešte nejakú otázku k p. Tomkovej. Poslanci nereagovali 
a tak p. Tomková odišla.  
Následne predsedajúci dal kolovať doklady uchádzačiek na výberové konanie k prezeraniu 
ostatným poslancom, pričom komentoval, že druhá uchádzačka tu nebola, že to bude dosť 
nefér, keďže ju nikto nepozval. Že je to smutné.  Zástupca starostu odmietol  doklady prezerať.  
Poslanci po jednom prezerali doklady uchádzačov. Predsedajúci ich súril, aby to bolo 
rýchlejšie.  
Keď sa doklady oboch uchádzačiek dostali k predsedajúcemu,  ukončil  bod č. 5  - prezentáciu 
kandidátov.  
 
K bodu 6 –  Voľba  hlavného kontrolóra obce Kojatice  
 
Predsedajúci Ing. Petrik vyhlásil, že ako tu  bolo odprezentované , kto je za nepozvanú, tiež sa 
nedostavila,   Evu Harsághyovu. Ešte raz sa spýtal,  kto je za.   
Zástupca starostu sa ho spýtal, či to dáva hlasovať o voľbe. Odpovedal, že áno.  
Zástupca starostu  dodal, že pri tejto voľbe došlo k nejakým pochybnostiam, či už z jednej 
alebo druhej strany a že by nemal byť tento bod prejednávaný a hlasovať. Je to jeho názor. 
Myslí si, že keď tá druhá účastníčka, kandidátka nebola ani pozvaná, ani sa nemala možnosť 
odprezentovať voľba hlavného kontrolóra za takýchto podmienok by nemala prebehnúť. To je 
jeho názor.  Že sa môžu k tomu vyjadriť.  
Prihlásil sa Mgr. Baňas s otázkou, že na základe zákona o obecnom zriadení, kto vykonáva 
administratívne úkony, či poslanci alebo obecný úrad ? V zákone je jasné stanovené, že celú 
agendu, ktorú schvália poslanci na zastupiteľstve  má vykonávať obecný úrad. A v tomto smere 
si  obecný úrad túto úlohu nesplnil. On tu není zamestnaný.  
O slovo sa prihlásil starosta obce.  
Predsedajúci ho poprosil  krátko a bez žiadnych výlevov a zavádzaní.  
Starosta poznamenal, že nebude komentovať vyjadrenia Mgr. Baňasa a nič im nebráni prísť na 
obecný úrad a riadiť , že sú druhý základný článok v obci. Som stručný. Skončil som.  
Predsedajúci napokon vyzval poslancov zahlasovať , kto je za to, aby bola kontrolórka  Ing. Eva 
Harsághy.  



 
Hlasovanie poslancov :     

Za:  nikto  

Proti :   nikto                                                    Zdržal sa : 6 - Ing. M. Aštary, Mgr. M. Baňas, 

                                                                               Ľ. Kočiš, M. Kendický,    

                                                                              Ing. S. Petrik, Mikula J. 

 

Predsedajúci teraz vyzval poslancov hlasovať,  kto je za to , aby bola hlavná  kontrolórka  

zvolená p. Mária Tomková :  

  

 Hlasovanie poslancov :    

Za:  5  -  Ing. M. Aštary, Mgr. M. Baňas, Ľ. Kočiš, M. Kendický, Ing. Petrik S.  

Proti :   nikto                                                    Zdržal sa : Mikula J. 

 

Predsedajúci prečítal  uznesenie  o voľbe hlavného kontrolóra obce Kojatice.  

Obecné zastupiteľstvo v Kojaticiach 

A/ volí 

Na funkciu hlavného kontrolóra obce Kojatice pani Máriu Tomkovú. 

B/ stanovuje 

Úväzok zvolenej hlavnej kontrolórke obce na 40%. 

C/ súhlasí 

Aby hlavná kontrolórka obce popri pracovnom úväzku v obci Kojatice mohla pracovať vo 

funkcii hlavnej kontrolórky na skrátený úväzok aj pre iné obce 

D/ žiada 

Starostu obce Kojatice o podpis pracovnej zmluvy so zvolenou hlavnou kontrolórkou obce 

Kojatice od 01.05.2022. 

E/ zaväzuje 

Starostu obce Kojatice postupovať v súlade s platnou legislatívou pri úkonoch súvisiacich 

s uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu s novozvolenou kontrolórkou. 

 

Hlasovanie poslancov :    

Za:  5  -  Ing. M. Aštary, Mgr. M. Baňas, Ľ. Kočiš, M. Kendický, Ing. Petrik S.  

Proti : Mikula J.                                                        Zdržal sa : nikto 

 

Návrh uznesenia odovzdal Mgr. Baňas zapisovateľke. 

 

K bodu 7 – Vyčlenenie financií na úpravu ihriska v Šarišských Lužiankách  na „ Kerte“  

 

Predsedajúci vyzval navrhovateľa, aby sa k tomu vyjadril.  

Navrhovateľ Ľuboš Kočiš  povedal, že chce týmto zistiť, či je nejaká ochota alebo vôľa. Chcel 

podať aj nejakú kalkuláciu, ak by chceli svojpomocne robiť, čo by to stálo, ale žiaľ, nemal 

tento týždeň na to čas. Že to môžu posunúť do budúceho zastupiteľstva, alebo nemusia čakať 

za zastupiteľstvom ak sa dohodnú.  On by dal urobiť nejakú kalkuláciu na materiál a ostatné 

svojpomocne by sa to urobilo.  

Poslanec Ing. Aštary M. dal návrh sa stretnúť ohľadom toho na tvare miesta.  

Zástupca starostu oponoval, že nie je potrebné sa stretávať, ale teraz to dohodnúť.  

Že je potrebné vedieť od nejakého stavbára postup ako to čo najlepšie nie najlacnejšie spraviť.  

Nakoniec sa predsa poslanci rozhodli stretnúť sa na mieste a dojednať podmienky uskutočnenia 

úpravy ihriska. Poslanec Kočiš bol za, stretnúť sa hocikedy, že si navzájom dajú vedieť kedy.  

Predsedajúci bol za uznesenie.  



Návrh uznesenia:  

Uznesenie č.  /04/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kojaticiach 

  

A/ súhlasí so stretnutím, na mieste Kerta, dňa 20.04.2022 tj. streda, o 19.00 hod., aby sme sa  

     dohodli, čo ideme robiťs ihriskom na Kerte  

   

Hlasovanie poslancov :    

Za:   6 - Ing. Matúš Aštary, Mgr. Matúš Baňas, Ľuboš Kočiš, Kendický M., Ján Mikula,  

              Ing. Stanislav Petrik   

Proti :  nikto                                                              Zdržal sa :   nikto  

 

 

 

  

 

K bodu 8 – ( doplnený) – Zrušenie online prenosov  zo zasadnutia obecného zastupiteľstva  

                                          obce Kojatice 

 

K tomuto doplnenému bodu bol vyzvaný predsedajúcim poslanec Mgr. Baňas, ktorý sa 

vyjadril, že minule navrhovali zrušenie online prenosu zo zastupiteľstva. Nebolo to podpísané 

starostom.  Využil sistančné právo. Navrhuje preto opätovne na prelomenie sistančného 

práva. Ide mu čiste o finančnú  záležitosť. Že prostriedky, ktoré sme zaplatili za 3,5 roka tj. 

okolo 1920 eur vieme využiť inde.  

Napokon prečítal návrh uznesenia:  04/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kojaticiach 

A/ s c h v a ľ u je 

1. zrušenie online prenosov zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kojatice z dôvodu 

    efektívneho nakladania s obecnými financiami 

 

Hlasovanie poslancov :    

Za:  5 - Ing.Aštary M., Kočiš Ľ., Mgr. Baňas M., Kendický M., Ing. Petrik   

Proti : 1-  Mikula J.                                                        Zdržal sa :   nikto  

Návrh uznesenia odovzdal Mgr. Baňas zapisovateľke.  

 

K bodu 9 – Diskusia 

 

Predsedajúci  povedal, že on osobne nemá nič.  

Prihlásil sa Mgr. Baňas ohľadom problematiky žiadateľa z minulého zastupiteľstva o zmenu 

územného plánu. Že sa s nim rozprával, že sú ochotní preplatiť si svoju čiastku za zmenu  

preklasifikovania ich pozemku, ale ešte v tomto otvorenom územnom pláne, nie, aby sa musel 

otvárať  nanovo pre nich. Pozemok je v strede obce a je vedený ako trvalý trávnatý porast a 

mala by byť plocha na bývanie.  

Predsedajúci uvažoval, ako sa to má urobiť. Keďže objednávateľom sme my. Na koho faktúra. 

Či je potrebné odsúhlasiť  ďalšie. Poprosil starostu, či vie im s tým pomôcť. Starosta odpovedal, 

že nevie o ničom.  

Predsedajúci v rozprave s Mgr. Baňasom dohadoval, že my sme objednávatelia , nech 

kontaktujú obec, nech to obec nacení , koľko to bude stáť. Mgr. Baňas sa vyjadril, že možno 

to sledujú, tak budú v obraze. Potom dá vedieť.  



Starosta obce sa predsa prihlásil o slovo. Zvažoval, či áno alebo nie. Nemohol mlčať, lebo 

záhadne kopu vecí , ktoré prednášajú na zastupiteľstvách ide cez poslancov a obecný úrad 

nevie o ničom a fakty žiadne.  

Začal u poslanca Ing. Aštaryho M., že navrhoval s mladými brigádu na čistenie okolo Svinky. 

Aj kvôli tomu sa pristavovali veľkoobjemové kontajneri , či sa pozrel v akom stave boli.  

Ing. Aštary sa ohradil, že akcia ešte len bude, lebo sa zmenila situácia. Potom mal výhrady, že 

bolo zlé  počasie. Starosta len poukázal na to, že akcia sa nesplnila a kontajneri boli dosť 

časovo pristavené.  

Ďalej starosta pripomenul problematiku ohľadom detského ihriska, ktoré mali spolu s Mgr. 

Baňasom podať v prospekte. Prečítal im list od  pani, ktorú že vraj oni oslovili a doniesla 

projekty starostovi. V liste bolo uverejnené, že ich firma vypracovala projekt na ihrisko pre 

materskú školu a taktiež komunitnú záhradu, s tým že firma nerieši finančnú stránku projektu 

ani nezabezpečuje zdroje na projekt. Že sa ohradzujú, že mali urobiť nejakú inú nadprácu. Že 

ich to mrzí, že boli zatiahnutí do sporu medzi starostom a poslancami , ktorý odznel na 

zastupiteľstve.  

Poslanci nechápali, čo im starosta prečítal. Starosta zdôraznil, že tie dva projekty,ktoré mal mať 

v šuflíku od poslanca Ing. Aštaryho a Mgr. Baňasa je lož. 

Poslanci oponovali, že to nie je pravda. Starosta ďalej nepokračoval.  

Predsedajúci sa spýtal, či má ešte niekto niečo do diskusie.  

Prihlásil sa Mgr. Baňas ohľadom ešte jedného uznesenia a to poverenie hlavnej kontrolorky k 

vykonaniu kontroly. Prečíta návrh a potom sa môžu vyjadriť.  

Zástupca starostu mal výhrady, či už je právoplatne  zvolená. 

Znovu nastal spor  medzi poslancami. Začali si vysvetľovať právne úkony a kto ich dodržiava 

a kto nie. Mgr. Baňas vyčítal zástupcovi starostu, že nemá odmietať viesť rokovanie OZ. Že 

nie je len poslanec, ale aj zástupca starostu a má nejaké zákonné povinnosti.  

Zástupca starostu  odpovedal, že môže odmietnúť viesť zastupiteľstvo. Nezhodli sa.  

Napokon si Mgr. Baňas vyžiadal prečítať návrh uznesenia.  

Uznesenie č.  /04/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kojaticiach 

A/ p o v e r u je 

Novozvolenú hlavnú kontrolórku obce Kojatice k vykonaniu kontroly – Kontrola 

inventarizácie obce k 31.12.2021 a dodržiavanie platnej legislatívy a vnútorných predpisov 

k vykonaniu inventarizácie. 

Po prečítaní sa zástupca dotazoval, či to nemal byť ako samostatný bod, či len tak v diskusii, 

ak je z toho uznesenie.  Že nebol ani daný do programu.  

Mgr. Baňas  vysvetľoval, že to nemohol dať do programu, lebo nevedel či bude zvolená 

kontrolórka. Zástupca mu odpovedal, že to bolo jasné, že bude. Znovu si vymieňali názory na 

danú vec. Nakoniec ich starosta vyzval, nech si robia svoje.  

Predsedajúci dal hlasovať o tomto uznesení.  

 

Hlasovanie poslancov :    

Za:   5 - Ing. Matúš Aštary, Mgr. Matúš Baňas, Ľuboš Kočiš, Marián Kendický,  Ing. Stanislav 

Petrik   

Proti : nikto                                                                       Zdržal sa :  Ján Mikula                                                             

 

 

Návrh uznesenia odovzdal Mgr. Baňas zapisovateľke.  

 

 

 



K bodu 10 – Záver  

 

Predsedajúcisa spýtal, či má niekto ešte niečo.  Potom poďakoval  prítomným, že mu bolo 

umožnené byť takým dôležitým podľa ich slov.  

Nakoniec ukončil  zasadnutie obecného zastupiteľstva. Bolo približne 19.45 hod.  

 

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

online na stránke www.vafec.sk časť archív.  

 

 

Kojatice 22.4.2022 

 

Zapisovateľka: Oľga Kozáková   

  

Starosta obce:                                                                                    Overovatelia:     

Anton Aštary                                                                                      Ing. Matúš Aštary                       

                                                                                                           Ľuboš Kočiš                                                                                                                                                   

http://www.vafec.sk/

