
 

UZNESENIA 

z XXIX. rokovania poslancov Obecného zastupiteľstva 

v Kojaticiach zo dňa 25.02.2022 
 
 Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:  

 1. Otvorenie – kontrola uznášania schopnosti  

 2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 3. Kontrola prijatých uznesení  

 4. Upozornenie prokurátora podľa §28 ods.1 zákona č.153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení  
     neskorších predpisov – podpisovanie uznesení starostom 
 5. Upozornenie prokurátora podľa § 28 ods. 1 zákona č.153/2001 Z.z. o prokuratúre          
      v znení neskorších predpisov – postup OZ pri prerokovaní protestu prokurátora  
 6. Protest prokurátora podľa §22 ods.1 písm.a) §23 a §26 zákona č.153/2001 Z.z. o prokuratúre  
     v znení neskorších predpisov  
 7. Žiadosť o prenájom priestorov  Domu smútku  

 8. Revitalizácia územia Kojatice  ,,časť Pod kostolom, časť Šarišské Lužianky” 
 9. Zrušenie uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Kojatice číslo 170/9/2021 
10. Odvolanie hlavného kontrolóra obce Kojatice  
11. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Kojatice 
12. Opätovné zastavenie výstavby Komunitného centra – vysvetlenie 
13. Zrušenie online prenosov z obecného zastupiteľstva obce Kojatice      
14. Rôzne. 
15. Diskusia 
16. Záver 
      
2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.  
    Uznesenie č. 191/02/2022  
     Obecné zastupiteľstvo v Kojaticiach 
     A/ s c h v a ľ u j e  

              1.Program XXIX. rokovania obecného zastupiteľstva podľa pozvánky, zapisovateľa   

                 a overovateľov zápisnice 

    Hlasovanie :  za :            5  -  Ing.Aštary M.,Mgr.Baňas M.,Kočiš Ľ.,Mikula J., Ing. Petrik S.  
                         proti :          0 
                         zdržal sa :  0 
 
    Kojatice, 28.02.2022                                                              ................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                        Anton Aštary   

                                                                                                       starosta obce 

2. Schválenie pozmeňujúceho návrhu programu 

   Uznesenie č. 192/02/2022 

  Obecné zastupiteľstvo v Kojaticiach 

  A/  s c h v a ľ u j e 

          1. doplnenie programu XXIX. rokovania  obecného zastupiteľstva poslancom Ing. M. Aštarym      

              samostatný bod  č.14 – jarné upratovanie     

              a poslancom Mgr. Matúšom Baňasom samostatný bod č. 15 – Žiadosť o  zmenu 

              pozemku v ÚPNO  obce Kojatice   

 

 Hlasovanie : za : 5 -   Ing.Aštary M.,Mgr.Baňas M.,Kočiš Ľ.,Mikula J., Ing. Petrik S.   

 proti :                  0 

 zdržal sa :          0 

 

 Kojatice, 28.02.2022                                                          ................................ 
                                                                                                  Anton Aštary 

                                                                                                starosta obce 

 



4. Upozornenie prokurátora podľa §28 ods.1 zákona č.153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení  
     neskorších predpisov – podpisovanie uznesení starostom 
     Uznesenie č. 193/02/2022  
     Obecné zastupiteľstvo v Kojaticiach  
     A/  berie na vedomie   

            1. Upozornenie prokurátora podľa §28 ods.1 zákona č.153/2001 Z. z. o prokuratúre  
                 v znení neskorších predpisov – podpisovanie uznesení starostom 
     B/ poveruje starostu obce 

          aby do budúcna postupoval v súlade s ustanovením § 12 ods.10 zákona o obecnom zriadení,  

          a teda pri podpise uznesenia v jeho písomnom vyhotovení uvádzať aj dátum jeho podpísania  

          starostom obce  

 

Hlasovanie :  za :             5  -   Mikula J., Ing. Aštary M., Mgr. Baňas  M., Kočiš Ľ., Ing. Petrik S. 
                      proti :          0 
                      zdržal sa :   0     
 

 

 

     Kojatice, 28.02.2022                                                                          ................................                                                        

                                                                                                                       Anton Aštary  

                                                                                                                       starosta obce 

 

5. Upozornenie prokurátora podľa § 28 ods. 1 zákona č.153/2001 Z.z. o prokuratúre                  
     v znení neskorších predpisov – postup OZ pri prerokovaní protestu prokurátora 

    Uznesenie č. 194/02/2022  
     Obecné zastupiteľstvo v Kojaticiach 
     A/ berie na vedomie  

             1. Upozornenie prokurátora podľa § 28 ods. 1 zákona č.153/2001 Z.z. o prokuratúre                  
                 v znení neskorších predpisov – postup OZ pri prerokovaní protestu prokurátora  

 

Hlasovanie :  za :             5  -   Mikula J., Ing. Aštary M.,Mgr. Baňas M., Kočiš Ľ., Ing. Petrik S. 
                      proti :          0 
                      zdržal sa :   0   
                                                                                                       ................................ 

                                                                                                             Anton Aštary  

                                                                                                             starosta obce 

 Kojatice, 28.02.2022                                                                                                              

 

6. Vyhovenie protestu prokurátora o návrhu zrušiť uznesenie Obecného zastupiteľstva obce  
     Kojatice číslo 170/9/2021 
     Uznesenie č. 195/02/2022  

     Obecné zastupiteľstvo v Kojaticiach 
     A/  vyhovuje    

              1. Protestu prokurátora, ktorým navrhuje zrušiť uznesenie Obecného zastupiteľstva obce 

                  Kojatice č. 170/9/2021, pretože je nezákonné 

 

 

Hlasovanie :  za :           5  -   Mikula J., Ing. Aštary M., Mgr. Baňas  M., Kočiš Ľ., Ing. Petrik S. 
                     proti :         0 
                    zdržal sa :  0   
 

V Kojaticiach, 28.02.2022                                                              ............................. 

                                                                                                           Anton Aštary  

                                                                                                           starosta obce                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 



 

7. Žiadosť o prenájom priestorov Domu smútku  

     Uznesenie č. 196/02/2022  
     Obecné zastupiteľstvo v Kojaticiach 
     A/ p o v e r u j e  

               1.  starostu obce pozvať  žiadateľa  na najbližšie zasadnutie OZ Kojatice 

 

Hlasovanie :  za :            5  -  Ing.Aštary M.,Mgr.Baňas M.,Kočiš Ľ.,Mikula J., Ing. Petrik S. 
                     proti :          0 
                     zdržal sa :  0 
 

                                                                                                            ...........................       

                                                                                                            Anton Aštary  

 Kojatice, 28.02.2022                                                                          starosta obce 

 

 

8. Revitalizácia územia Kojatice ,,časť Pod kostolom, časť Šarišské Lužianky” 
    Uznesenie č. 197/02/2022  
     Obecné zastupiteľstvo v Kojaticiach 
     A/  n e s c h v a ľ u j e  

               1. Projekt „ Revitalizácia územia Kojatice “ časť Pod kostolom, časť Šarišské Lužianky” 
 
Hlasovanie :  za :             3  -  Mikula J., Ing. Petrik S., Kendický  
                     proti :          3  -  Ing. Aštary M.,Mgr. Baňas M. ,Kočiš Ľ., 
                     zdržal sa :   0 
                                                                                          

 Uznesenie nepodpísané starostom obce 

                                                                                                            ...........................       
                                                                                                            Anton Aštary  
 Kojatice, 28.02.2022                                                                                    starosta obce 

 

Starosta Obce Kojatice v súlade s ustanovením §13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov uplatňuje sistančné právo a uznesenie č. 197/02/2022 nepodpisuje, nakoľko je 

zjavne nevýhodné pre obec. 

                        
 9. Zrušenie uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Kojatice číslo 170/9/2021 
      Uznesenie č. 198/02/2022  
     Obecné zastupiteľstvo v Kojaticiach 
     A/  schvaľuje  

           1. Zrušenie uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Kojatice číslo 170/9/2021 

               v plnom rozsahu.  

 

Hlasovanie :  za :            5  -  Ing.Aštary M.,Mgr.Baňas M.,Kočiš Ľ., Ing. Petrik S., Kendický M.  
                     proti :          0    
                     zdržal sa :   1 -   Mikula J. 
 
                                                                                                             ...........................       

                                                                                                            Anton Aštary  

 Kojatice, 28.02.2022                                                                          starosta obce 

                                                                                 

10. Odvolanie hlavného kontrolóra obce Kojatice  
      Uznesenie č. 199/02/2022  
     Obecné zastupiteľstvo v Kojaticiach 
  A/ schvaľuje   

Odvolanie hlavného kontrolóra obce Kojatice podľa § 18a ods. 9 písm. b) zákona o obecnom zriadení, Ing. 

Milana Marchevského, z funkcie ku dňu 25.02.2022 z nasledovných dôvodov: 



a. Hlavný kontrolór obce Kojatice nevykonal kontrolu na porušovanie Zásad hospodárenia s majetkom 

obce Kojatice zo strany starostu obce Kojatice, ktorou ho obecné zastupiteľstvo v Kojaticiach poverilo 

uznesením č. 148/05/2021 schváleným dňa 25.05.2021 a podpísaným starostom obce Kojatice. 

V zmysle § 18f ods. 1 písm. h) zákona o obecnom zriadení je hlavný kontrolór povinný vykonať 

kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo.  

b. Hlavný kontrolór obce Kojatice obhajoval dopísanie uznesenia č. 134/12/2020 o schválení rozpočtu 

obce Kojatice na rok 2021 dvomi bodmi B) o ktorých sa na zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

nerokovalo. Na základe protestu prokurátora bolo uznesenie č. 134/12/2020 schválením väčšinou 

poslancov zrušené. Hlavný kontrolór obce Kojatice napriek viacerým upozorneniam zo strany 

poslancov Obecného zastupiteľstva ignoroval túto nezákonnosť.  

c. Napriek pravidelným upozorneniam poslancov Obecného zastupiteľstva hlavný kontrolór obce 

Kojatice pravidelne prehliada porušovanie Zásad hospodárenia s majetkom obce Kojatice zo strany 

starostu obce Kojatice a to tým, že faktúry obce s plnením nad 500 € nepredkladá Obecnému 

zastupiteľstvu na schválenie väčšinou poslancov v zmysle platných Zásad hospodárenia s majetkom 

obce Kojatice.  

d. Hlavný kontrolór obce Kojatice ignoroval presuny medzi položkami rozpočtu obce Kojatice vykonané 

starostom obce Kojatice napriek tomu, že tieto presuny medzi položkami rozpočtu obce starosta 

nemal schválené Obecným zastupiteľstvom. Pritom v čase, keď sa časť týchto presunov vykonávala, 

mala už obec Kojatice doručený protest prokurátora, ktorý pojednával o nezákonnosti takýchto 

presunov bez schválenia Obecným zastupiteľstvom. Hlavný kontrolór obce Kojatice napriek tomu 

nevykonal žiadnu kontrolu ani nedal žiadny podnet na porušovanie zákona zo strany starostu obce.  

e. Uznesením číslo 160/07/2021 bolo dňa 22.07.2021 Obecným zastupiteľstvom schválené 

Upozornenie na opakované zanedbávanie povinností vyplývajúcich z funkcie hlavného kontrolóra 

obce Kojatice v zmysle §18a ods. 9 písm. b) zákona o obecnom zriadení.  

Hlasovanie :  za :            5  -  Ing.Aštary M.,Mgr.Baňas M.,Kočiš Ľ., Ing. Petrik S., Kendický M.  
                     proti :          1 -   Mikula J. 
                     zdržal sa :   0  
 
 

                                                                                                            ...........................       

                                                                                                              Anton Aštary  

 Kojatice, 28.02.2022                                                                            starosta obce 

                                   

                                                
11. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Kojatice 
      Uznesenie č. 200/02/2022  
      Obecné zastupiteľstvo v Kojaticiach 
 A/ s c h v a ľ u j e  

Vyhlásenie nových volieb hlavného kontrolóra obce Kojatice na deň 13.04.2022.  

Obálku označiť nápisom NEOTVÁRAŤ – VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA.  

B/ žiada  

Obecný úrad Kojatice o zverejnenie termínu volieb hlavného kontrolóra na webovej stránke  

obce Kojatice v zmysle zákona o obecnom zriadení.  

 

C/ stanovuje  

Úväzok zvolenému hlavnému kontrolórovi obce Kojatice na 40 %. 

D/ súhlasí 

Aby hlavný kontrolór obce Kojatice popri pracovnom úväzku v obci Kojatice mohol pracovať  



vo funkcii hlavného kontrolóra na skrátený úväzok aj pre iné obce.   

  
 Hlasovanie :  za :            5  -  Ing.Aštary M.,Mgr.Baňas M.,Kočiš Ľ., Ing. Petrik S., Kendický M.  
                     proti :          1 -   Mikula J. 
                     zdržal sa :   0  
 

                                                                                                          ...........................       

                                                                                                             Anton Aštary  

 Kojatice, 28.02.2022                                                                           starosta obce 

 
13. Zrušenie online prenosov z obecného zastupiteľstva obce Kojatice   
   Uznesenie č. 201/02/2022   
Obecné zastupiteľstvo v Kojaticiach  

A/ schvaľuje   

Zrušenie online prenosov zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kojatice z dôvodu efektívneho 

nakladania s obecnými financiami.  

Hlasovanie :  za :            5  -  Ing.Aštary M.,Mgr.Baňas M.,Kočiš Ľ., Ing. Petrik S., Kendický M.  
                     proti :          1 -   Mikula J. 
                     zdržal sa :   0  
 
                                                                                             Uznesenie nepodpísané starostom obce 

                                                                                                            ...........................       

                                                                                                               Anton Aštary  

 Kojatice, 28.02.2022                                                                             starosta obce 

 

Starosta Obce Kojatice v súlade s ustanovením §13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov uplatňuje sistančné právo a uznesenie č. 201/02/2022 nepodpisuje, nakoľko 

odporuje záujmom obce. Dodržiavajúc pravidlo otvorenosti obec podporuje všetky opatrenia, ktoré vedú 

k transparentnému fungovaniu obce. 

                                                                                 

14. Jarné upratovanie – pristavenie veľkoobjemových kontajnerov  
      Uznesenie č. 202/02/2022  
      Obecné zastupiteľstvo v Kojaticiach 
 A/ s c h v a ľ u j e  

Pristavenie  veľkoobjemových kontajnerov od 1.4.2022 – 6.4.2022  v počte 3 ks – Kojatice, Šarišské 

Lužianky, Kojatická Dolina.  

  

Hlasovanie :  za :         6  -  Ing.Aštary M.,Mgr.Baňas M.,Kočiš Ľ., Ing. Petrik S., Kendický M. Mikula J. 
                     proti :       0   
                    zdržal sa : 0  
 
 

                                                                                                            ...........................       

                                                                                                               Anton Aštary  

 Kojatice, 28.02.2022                                                                             starosta obce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


