
                                             Z Á P I S N I C A

z I. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kojaticiach  

zo dňa 04.12.2014

K bodu 1 – Úvodné náležitosti.
Hymna Slovenskej republiky.

a) Otvorenie zasadnutia
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolal a otvoril starosta obce Anton Aštary. 
Privítal všetkých prítomných. 

b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku určil  starosta obce Moniku Marusinovú, za overovateľov zápisnice Jána 
Mikulu a Vladimíra Tirdiľa.

c) Oznámenie výsledkov voľby starostu  a volieb do obecného zastupiteľstva 
a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom 
novozvoleného obecného zastupiteľstva

Zápisnicu  miestnej  volebnej  komisie  o výsledku  volieb  v obci  Kojatice  do  obecného 
zastupiteľstva  a starostu  obce,  ktoré  sa  konali  dňa  15.11.2014,  prečítala  podpredsedníčka 
miestnej volebnej komisie Oľga Kozáková. Kópia zápisnice tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice. 
Zároveň  oboznámila  prítomných,  že  dňa  04.12.2014  popoludní  doručil  osobne  Vlastimil 
Kočiš  na obecný úrad žiadosť o vzdaní  sa  funkcie poslanca ku dňa  04.12.2014 (list  tvorí 
prílohu č.3 tejto zápisnice). 
Prvým  kandidátom  -  náhradníkom  na  funkciu  poslanca  obecného  zastupiteľstva  podľa 
výsledkov  volieb  je  Milan  Cimerman,  bude  oslovený,  ak  príjme  funkciu  poslanca, na 
najbližšom zasadnutí OZ zloží zákonom predpísaný sľub.

d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insignií a prevzatie 
vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom

Oľga Kozáková vyzvala novozvoleného starostu obce Antona Aštaryho, aby zložil zákonom 
predpísaný  sľub.  Novozvolený  starosta  obce  Anton  Aštary  prečítal   a podpísal  zákonom 
predpísaný  sľub  a prevzal  od  podpredsedníčky  miestnej  volebnej  komisii  osvedčenie  o 
zvolení. (Sľub tvorí prílohu č.4 tejto zápisnice)
 

e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
Novozvolený  starosta  obce  Anton  Aštary  prečítal  zákonom  predpísaný  sľub  poslanca 
obecného zastupiteľstva. Prítomní šiesti poslanci sľub podpísali a podpredsedníčka miestnej 
volebnej  komisie  Oľga Kozáková odovzdala  poslancom osvedčenia o zvolení.  (Sľub tvorí 
prílohu č.5 tejto zápisnice) 

f) Vystúpenie starostu
Po zložení sľubu vystúpil novozvolený starosta obce Anton Aštary s krátkym prejavom.

K bodu 2 – Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia. 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu č.6 tejto zápisnice.

Prítomní 6 poslanci, zasadnutia sa nezúčastnil Vlastimil Kočiš z dôvodu vzdania sa. 

Starosta obce skonštatoval, že novozvolené obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. 



Program  zasadnutia  prečítal  starosta  obce.  Program  tvorí  prílohu  č.1  tejto  zápisnice. 
Pripomienky k jednotlivým bodom neboli vznesené. Poslanci program jednohlasne schválili.

Prítomných:  6

Hlasovanie: za:  6 proti: - zdržal sa: -

K bodu 3 – Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
Starosta obce Anton Aštary navrhol  poslanca Ján Mikulu, ktorý bude poverený zvolávaním 
a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 
tretia veta,  ods.  5 tretia veta a ods.  6 tretia veta zákona SNR č.  369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení  v znení  neskorších  predpisov.  Prítomní  poslanci  tento  návrh  prijali  a jednohlasne 
schválili.

Prítomných:  6

Hlasovanie: za:  6 proti: - zdržal sa: -

K bodu 4 – Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov.
K tomuto  bodu  sa  vyjadril  poslanec  Ján  Mikula  a dal  návrh,  aby  sa  obecná  rada 
neustanovovala a vysvetlil dôvody. Poslanci súhlasili a jednohlasne schválili nezriadiť obecnú 
radu.

Prítomných:  6

Hlasovanie: za:  6 proti: - zdržal sa: -

K bodu 5 – Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.
Starosta obce Anton Aštary navrhol, aby obecné zastupiteľstvo schválilo tieto komisie:
1.  Komisia verejného poriadku a sťažností ako predsedu komisie navrhol poslanca Jána 
Mikulu,  ktorý doteraz túto komisiu viedol.  Ján Mikula prijal  funkciu predsedu a prítomní 
poslanci ho jednohlasne schválili. 

Prítomných:  6

Hlasovanie: za:  6 proti: - zdržal sa: -

2. Komisia športu ako predsedu komisie starosta navrhol poslanca Jozefa Lukáča. Poslanec 
Vladimír  Tirdiľ navrhol aby predsedom bol  Ing.  Jozef  Kozák,  ten však funkciu odmietol, 
preto  starosta  obce  dal  hlasovať  za   Jozefa  Lukáča,  ktorý  funkciu  prijal.  Poslanci  ho 
jednohlasne schválili.

Prítomných:  6

Hlasovanie: za:  6 proti: - zdržal sa: -

3. Kultúrna komisia ako predsedu komisie starosta navrhol poslanca Mgr. Petra Fatľu, ktorý 
funkciu prijal. Poslanci ho jednohlasne schválili.

Prítomných:  6

Hlasovanie: za:  6 proti: - zdržal sa: -

4.  Stavebno – finančná komisia ako predsedu navrhol starosta obce Vladimíra Tirtiľa. Ten 
funkciu prijal a poslanci ho jednohlasne schválili.



Prítomných:  6

Hlasovanie: za:  6 proti: - zdržal sa: -

Náplň práce jednotlivých komisií bude predmetom na ďalších zastupiteľstvách. Starosta obce 
požiadal predsedov komisií, aby do nasledujúceho zastupiteľstva určili členov komisií, ktorí 
môžu byť z radov poslancov, občanov obce alebo odborníkov z radov obyvateľov obce.
 
K bodu 6 – Určenie platu starostu obce.
Poslanec Ján Mikula prečítal dôvodovú správu a návrh na uznesenie na určenie platu starostu 
v súlade  §4 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov vo výške 1877 €. Určenie platu starostu 
a dôvodová správa tvorí prílohu č. 7 tejto zápisnice.   
Poslanci schválili plat starostovi obce v navrhovanej výške.

Prítomných:  6

Hlasovanie: za:  5 proti: - zdržal sa: 1 Vladimír Tirdiľ

K bodu 7 – Diskusia.
Michal Roba - Nejednali sme o zástupcovi starostu obce.
Starosta obce  - Nie je to predmetom dnešného ustanovujúceho zasadnutia.
Ing. Jozef Kozák – Poďakoval občanom za prejavenú dôveru v komunálnych voľbách.

Poslanci a starosta obce sa dohodli, že ďalšie zastupiteľstvo sa uskutoční 12.12.2014 v piatok 
o 18.00 hodine v zasadačke obecného úradu. 

K bodu 8 - Záver
Starosta obce Anton Aštary poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť na 

rokovaní a zasadnutie ukončil.

Zapisovateľka:

Monika Marusinová

Starosta obce:                           Overovatelia:                            

Anton Aštary                      Ján Mikula

                                                                          Vladimír Tirdiľ                                                         
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