
                                             Z Á P I S N I C A 

z I. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kojaticiach   

zo dňa 10.12.2018 

 

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 Ing. 

Matúša Aštaryho a Mgr. Matúša Baňasa. 

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 10.11.2018,  prečítala predsedníčka 

miestnej volebnej komisie Oľga Kozáková. Kópia zápisnice MVK tvorí prílohu č. 2 tejto 

zápisnice.  

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 predsedníčky miestnej volebnej komisii osvedčenie o zvolení. 

(Sľub tvorí prílohu č.3 tejto zápisnice) 

e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

Novozvolený starosta obce Anton Aštary prečítal zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva. Prítomní siedmi poslanci sľub podpísali a predsedníčka miestnej 

volebnej komisie Oľga Kozáková odovzdala poslancom osvedčenia o zvolení. (Sľub tvorí 

prílohu č.4 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.5 tejto zápisnice. 

Prítomní siedmi poslanci.  

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:  7 

Hlasovanie:  za:  7   proti: -   zdržal sa: - 

 

K bodu 3 – Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 

a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.  



Starosta obce Anton Aštary vyzval prítomných poslancov, či má niekto z poslancov záujem  

byť 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. Z prítomných poslancov sa 

Ing. Stanislav Petrik sám prihlásil. Prítomní poslanci súhlasili a jednohlasne schválili poslanca 

Ing. Stanislava Petrika, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ v uvedených 

prípadoch. 

 

Prítomných:  7 

Hlasovanie:  za:  7   proti: -   zdržal sa: - 

K bodu 4 – Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov. 

K tomuto bodu sa vyjadril starosta obce Anton Aštary a dal návrh, aby sa obecná rada 

neustanovovala a vysvetlil dôvody. Poslanci súhlasili a jednohlasne schválili nezriadiť obecnú 

radu. 

 

Prítomných:  7 

Hlasovanie:  za:  7   proti: -   zdržal sa: - 

Zároveň v tomto bode starosta obce Anton Aštary určil a poveril za zástupcu starostu Jána 

Mikulu a ten funkciu prijal. 

 

K bodu 5 – Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov. 

Starosta obce Anton Aštary navrhol zriadiť tieto komisie: 

 

1. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

ako predsedu komisie navrhol poslanca Michala Robu a dal hlasovať. Prítomní poslanci tento 

návrh neschválili.  

 

Prítomných:  7 

Hlasovanie:  za:  2   proti: 5   zdržal sa: - 

   Mikula   Zlatohlavý 

   Roba   Aštary 

      Baňas 

      Kendický 

      Petrik 

 

Z prítomných poslancov sa poslanec Ing. Stanislav Petrik prihlásil sám na funkciu predsedu 

tejto komisie. Starosta dal hlasovať a poslanci jednohlasne schválili Ing. Stanislava Petrika za 

predsedu tejto komisie. Zároveň schválili ostatných členov tejto komisie z radov poslancov v 

zložení : Marián Kendický, Michal Roba a Ján Mikula. 

 

Prítomných:  7 

Hlasovanie:  za:  7   proti: -   zdržal sa: - 

 

2. Komisia stavebná a ochrany životného prostredia ako predsedu komisie starosta navrhol 

poslanca Mariána Kendického, ktorý funkciu prijal. Poslanci ho jednohlasne schválili. 

 



Prítomných:  7 

Hlasovanie:  za: 7   proti: -   zdržal sa: - 

3. Komisia školstva, kultúry, športu a mládeže ako predsedu komisie starosta navrhol 

poslanca Jána Mikulu a dal hlasovať. Poslanci jeho návrh neschválili. 

 

Prítomných:  7 

Hlasovanie:  za:  2   proti: 5   zdržal sa: - 

   Mikula   Zlatohlavý 

   Roba   Aštary 

      Baňas 

      Kendický 

      Petrik 

Poslanci navrhli Mgr. Ľuboša Zlatohlavého, ten funkciu prijal. Poslanci tento návrh schválili.  

Prítomných:  7 

Hlasovanie:  za:  4   proti: 2   zdržal sa: 1 

   Aštary   Mikula   Zlatohlavý 

   Baňas   Roba 

   Petrik 

   Kendický 

       

4. Komisia verejného poriadku a sťažností ako predsedu navrhol starosta obce Ing. Matúša 

Aštaryho a dal hlasovať. Poslanci jeho návrh neschválili.  

 

Prítomných:  7 

Hlasovanie:  za:  2   proti: 5   zdržal sa: - 

   Mikula   Zlatohlavý 

   Roba   Aštary 

      Baňas 

      Kendický 

      Petrik 

Poslanci navrhli Mgr. Matúša Baňasa a ten funkciu prijal. Poslanci tento návrh jednohlasne 

schválili.  

Prítomných:  7 

Hlasovanie:  za:  7   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 s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, a to súčin 

priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe 

údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za rok 2017 a násobku (podľa § 4 ods. 1, 



koeficient 2,20) a v súlade s § 4 ods. 2 citovaného zákona zvýšený plat o 30 % mesačne 

s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu čo predstavuje výšku platu 2729 €. Určenie platu 

starostu a dôvodová správa tvorí prílohu č. 6 tejto zápisnice. 

Poslanec Ing. Matúš Aštary sa vyjadril, že 30 % je veľa.  

V rámci diskusie sa pán poslanec Michal Roba vyjadril, že ak by to bolo na ňom zdvihol by 

starostovi plat aj o 35 %. Následne starosta obce dal hlasovať o predloženom návrhu. Poslanci 

návrh neschválili. 

  

Prítomných:  7 

Hlasovanie:  za:  2   proti: 5   zdržal sa: - 

   Mikula   Zlatohlavý 

   Roba   Aštary 

      Baňas 

      Kendický 

      Petrik 

 

Ďalší návrh bol na zvýšenie platu o 20%. Potom dal starosta hlasovať za zvýšený plat o 20 %, 

čo predstavuje plat mesačne vo výške 2519 €. Poslanci tento návrh jednohlasne schválili.  

 

Prítomných:  7 

Hlasovanie:  za:  7   proti: -   zdržal sa: - 

 

K bodu 7 – Diskusia. 

V tomto bode starosta obce oboznámil poslancov so zabezpečením ochrany osobných údajov 

pre poslancov a členov komisií v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň poslanci potvrdili svojimi podpismi 

oboznámenie dotknutej osoby – poslanca a člena komisie, súhlas so spracovaním osobných 

údajov, vyhlásenie o mlčanlivosti pre poslanca a vypísali osobné dotazníky. 

 

Starosta obce sa ešte prihovoril poslancom  a priblížil, čo sa bude rokovať na najbližšom 

zastupiteľstve, schválenie rozpočtu na rok 2019 (zverejnený je na web stránke obce), 

doručené žiadosti a i.  Rozpočet na rok 2019, pozvánky, program zasadnutí a iné materiály sa 

budú doručovať poslancom na ich mail pred konaním zastupiteľstiev. 

Ing. Stanislav Petrik – navrhuje ďalšie zasadnutie OZ na deň 3.1.2019 

Starosta obce – môže byť, alebo môže byť podľa potreby aj skorší alebo neskorší dátum, 

keďže prichádza čas Vianoc a nový rok prežime tieto sviatky v pokoji a v zdraví stretneme sa 

v novom roku a po dovolenkách. 

 

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                           Ing. Matúš Aštary  

                                                                             Mgr. Matúš Baňas                                                            



 

 

 

 

 

 

 

 

 


