
Z Á P I S N I C A 

z  XXIV. rokovania Obecného zastupiteľstva v Kojaticiach 

konaného dňa 22.07.2021 o 18,00 hod. 

 

K bodu 1 -  Otvorenie – kontrola uznášania schopnosti 

Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Anton Aštary a  privítal  

všetkých prítomných.   

Následne vykonal  kontrolu uznášania schopnosti obecného zastupiteľstva (OZ).  

Podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu č.1 tejto zápisnice :  

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

Petrik, Michal Roba,.  

Neprítomný:  Marián Kendický - ospravedlnil sa, príde neskôr. 

Starosta obce Anton Aštary skonštatoval, že prítomných poslancov je 6  z celkového počtu 7 a  

rokovanie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné. 

Rokovania sa zúčastnil aj hlavný kontrolór obce Ing. Milan Marchevský. 

 

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

Za overovateľov zápisnice určil starosta poslanca Mgr. M. Baňasa a M. Robu.    

Za zapisovateľku :  M. Marusinovú.  

Overovateľov zápisnice a zapisovateľku poslanci vzali na vedomie. 

Starosta obce oboznámil prítomných s  Programom rokovania, ktorý tvorí prílohu č.2 tejto 

zápisnice. Vyzval poslancov o zahlasovaní za prednesený program.    

  

Hlasovanie poslancov :     

Za:  6  

Ing. M. Aštary, Ľ. Kočiš, J. Mikula, M. Roba, Mgr. M. Baňas, Ing. S. Petrik 

Proti : nikto                                                                   Zdržal sa : nikto 

 

Ing. M. Aštary požiadal o doplnenie bodu programu „Nájom pozemku“, návrh Nájomnej 

zmluvy na parcelu č.395 poslal mailom 19.07.2021.  Starosta sa vyjadril, že za nájomnú 

zmluvu on nedá hlasovať, stavebný úrad neodporúča výstavbu prístreška a na tejto parcele sa 

stavať nebude, odpoveď žiadateľovi o výstavbu prístreška bola z obce odoslaná. Ing. M. 

Aštary opätovne žiadal, aby dal starosta hlasovať. Nakoniec starosta dal hlasovať, kto je za 

doplnenie uvedeného bodu do programu rokovania.  

 

Hlasovanie poslancov :   

Za:  4  

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

Proti : nikto                                                                  Zdržal sa : 2 

J. Mikula, M. Roba 

     

Schválenie uznesenia je neplatné, nebolo schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

podľa § 12 ods. 5 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p., navrhovaný bod nebol 

zaradený do XXIV. rokovania OZ. 

 



K bodu 3 – Kontrola prijatých uznesení.  

 

Starosta obce – posledného rokovania OZ dňa 29.06.2021 sa poslanci nezúčastnili, preto 

informoval o plnení konkrétnych uznesení, ktoré boli prijaté na rokovaní OZ  dňa  25.05.2021.   

- K prijatému uzneseniu č.148/05/2021 sa vyjadril hlavný kontrolór, Ing. M. Marchevský, 

že takto všeobecne formulované uznesenie je nevykonateľné... Ing. Petrik – podľa slov 

hlavného kontrolóra sa mal hlavný kontrolór vyjadriť písomne, že sa to nedá 

skontrolovať, čo premeškal, takže úlohu nesplnil....  

- K prijatému uzneseniu č.150/05/2021 výstavba detského ihriska v Kojaticiach a časti 

Šarišské Lužianky na Kerte starosta vyzval zodpovedné osoby na zabezpečenie PD 

a cenových ponúk Ing. M.  Aštaryho a Mgr. M. Baňasa.Ing. M. Aštary – je to v štádiu 

riešenia, riešime, Mgr. M. Baňas – čerpanie dovoleniek vo firmách, čakáme (uhorková 

sezóna). 

Starosta oboznámil, že aj on oslovil ľudí, ktorí na tom pracujú. 

- K prijatému uzneseniu č.151/05/2021 zakopanie betónových skruží v Kojatickej 

Doline,  zatiaľ nesplnené, nezačaté. 

- K prijatému uzneseniu č.152/05/2021 právne služby na prehodnotenie Zmluvy o nájme 

nehnuteľnosti ZŠ – analýza od JUDr. Poláka bola poslancom predložená, nakoľko on 

komunikačne nereagoval, oslovil právnika JUDr. Jozefa Tekeliho, s ktorým podpísal 

zmluvu na právne služby a už má aj dokumenty k analýze, medzitým dňa 09.06.2021 

prišla na obec výzva na odovzdanie priestorov ZŠ k 01.09.2021 od právneho zástupcu 

RKC farnosť Božieho milosrdenstva Svinia. Prišiel poslanec Marián Kendický  okolo 

18,25 hod.. Starosta prečítal výzvu, rieši to aj s duchovným otcom, určite sa z nájmu 

nevysťahujeme. 

- K prijatému uzneseniu č.153/05/2021 pasportizácia miestneho rozhlasu starosta využil 

sistančné právo a uznesenie nepodpísal, služby miestneho rozhlasu sú spojené 

s výkonom samosprávy obce a sú v záujme obce. 

- Starosta obce vyzval poslancov už tretíkrát, aby navrhli meno poslanca, ktorý prevezme 

ako predseda komisiu školstva, kultúry, športu a mládeže. Nakoniec sa ponúkol Ľuboš 

Kočiš aj keď nemá s tým skúsenosti. Starosta dal hlasovať.  

 

Hlasovanie poslancov :     

Za:  5  

Ing. M. Aštary, J. Mikula, M. Roba, Mgr. M. Baňas, M. Kendický 

Proti : nikto                                                                Zdržal sa : 2  

    Ing. S. Petrik, Ľ. Kočiš 

 

- Starosta obce oslovil pani M .Robovú, ktorú minule navrhli, tá prijala funkciu 

kronikárky obce. Ešte je potrebné, aby sa našiel niekto zodpovedný do knižnice. 

 

K bodu 4 - Záverečný účet obce Kojatice za rok 2020, Stanovisko hlavného kontrolóra 

obce k záverečnému účtu obce za rok 2020. 

 

Starosta obce informoval, už dlhodobo je zverejnený Záverečný účet (ZÚ obce Kojatice za rok 

2020 ako aj stanovisko hlavného kontrolóra, udelil slovo prítomnému hlavnému kontrolórovi 

Ing. Milanovi Marchevskému, ktorý prečítal svoje stanovisko, aj keď bolo zverejnené, 

a odporučil poslancom schváliť Záverečný účet obce za rok 2020 s výrokom „bez výhrad“.  

(dokumenty tvoria prílohu zápisnice č. 3 a č. 4) 

Ing. M. Aštary chcel vysvetlenie k niektorým príjmom a výdavkom ako bol napr. príjem z NFP 

na komunitné centrum 17713,13 eur a výdavky na komunitné centrum 19426,60 eur ako sa 



mohli prijať keď nebola vytvorená položka na KC, vysvetlenie podala prítomná ekonómka, 

vysvetlila prijatie NFP z platobnej jednotky podľa kódov zdroja napr. 85% z EU, 10 % zo ŠR 

a vo výdavkovej časti 85 %, 10 % + 5% spoluúčasť obce na projekt KC, v ZÚ boli uvedené 

čiastky správne uvedené.  Ešte sa informoval ohľadom zábezpeky na KC vo výške 12 000 eur 

vo finančných operáciách. Ekonómka vysvetlila, že to bolo vrátenie prijatej zábezpeky 

z minulého roka, čo potvrdil aj poslanec Ing. S. Petrik, že zábezpeka sa platí, ak sa uchádza 

firma  o projekt. Poslancov Ing. . Aštaryho a Ing. S. Petrika zaujímala výška rezervného fondu, 

ekonómka vysvetlila,  keďže dlhodobo maródovala nemala prístup k PC, a kým sa to vyriešilo 

až dňa 15.01.2021 boli fyzicky presunuté prostriedky (tvorba RF za rok 2019) do rezervného 

fondu tak, ako to je uvedené v ZÚ a momentálne je na rezervnom fonde 46287,52 eur.  

Ing. S. Petrik žiadal vysvetlenie k použitiu finančných prostriedkov na projekt Zníženie 

energetickej náročnosti budovy Materskej školy, keď z vlastných zdrojov bolo vyčerpaných 

práce naviac okolo 60000 eur, kde sú uznesenia,  že sme mohli prečerpať o toľko viac na tento 

projekt, aké právo ste na to mali? keď nesúhlasili. Starosta obce reagoval tým, že poslanci mali 

informácie, boli tam prítomní, vedeli o tom aj súhlasili s úpravami, stavba sa zrealizovala 

a teraz  bojkotujú, môžu ísť kontrolovať práce.. Ing. S. Petrik tie peniaze mohli byť inde využité, 

prečo aj výmenu dverí a zárubní lebo vy ste sa tak rozhodli?, starosta obce - podľa vás sú zle 

využite? výmena dverí a zárubní lebo sa nechce hanbiť za svoju prácu, Ing. M. Aštary reagoval,  

starosta ich mal zavolať na stretnutie, oslovili by firmu na tieto práce, nacenili.... starosta obce 

reagoval, nakoľko neboli v čase súčinný s ním, ako sa chceli stretať, nerobíte, len brzdíte 

rozvoj. Poslanci so starostom začali diskutovať nie k prerokovanému bodu, ale k projektu 

Obnova verejného priestranstva..., ktorý je v realizácii, priekopa Ľ. Kočiš, a iné. 

Starosta ukončil diskusiu, ktorá nebola k prerokovanému bodu. Prečítal návrh uznesenia a dal 

hlasovať. 

 

Hlasovanie poslancov :     

Za:  2  

Ing. J. Mikula, M. Roba 

Proti : 2                                                                 Zdržal sa : hlasovanie prerušené 

Ing. M. Aštary, Ing. S. Petrik 

 

Ing. Milan Marchevský upozornil poslancov, že záverečný účet sa musí schváliť a to buď „bez 

výhrad“ alebo „s výhradami“, ak s výhradami je potrebné ich predložiť a obecný úrad má zaujať 

stanovisko k výhradám. Vzájomná diskusia poslancov a starostu obce opäť nebola 

k prerokovanému bodu, bola nepríjemná, konfrontačná, emočná, osobná. Týkala sa aj tém 

predškolákov v komunitnom centre,  nocľahárne SAD... 

Výhrady k ZÚ sa týkali hlavne výstavby Komunitného centra, práce naviac pri projekte ZENB 

MŠ, výkonné a zákonné orgány, všeobecné služby, nakladanie s odpadmi, verejné osvetlenie, 

sociálne zabezpečenie...   Aby nedošlo k nesprávnemu formulovaniu výhrad, ktoré diktovali 

poslanci Ing. S. Petrik a Ing. M. Aštary, zo strany zapisovateľky,  starosta obce navrhol, aby do 

najbližšieho rokovania obecného zastupiteľstva poslanci písomne doručili výhrady 

k Záverečnému účtu obce Kojatice za rok  2020, o čom dal hlasovať. 

 

Hlasovanie poslancov :     

Za:  5  

Ing. M. Aštary, J. Mikula, Mgr. M. Baňas, M. Kendický, Ľ. Kočiš 

Proti : nikto                                                                Zdržal sa : 2  

    Ing. S. Petrik, M. Roba 

 

 



K bodu 5 - Schválenie predloženie Žiadosti o NFP, Kód výzvy: OPLZ-PO8-2021-1, Názov 

projektu: Miestna občianska poriadková služba Kojatice. 

 

Starosta obce prečítal objasnenie (tvorí prílohu č.5) k jednotlivým bodom uznesenia 

k financovaniu, predpokladaný dátum realizácie projektu je 03/2022 – 05/2023, celkové 

oprávnená výdavky vo výške 68308,56 eur a 5 % spoluúčasť vo výške 3415,43 eur, vysvetlenie 

neoprávnených výdavkov, ak zamestnanec  nemá v mesiaci odpracované aspoň 15 dní 

(napr.PN). Potom starosta prečítal návrh uznesenia a dal hlasovať. 

 

Hlasovanie poslancov :     

Za:  6  

Ing. M. Aštary, Ľ. Kočiš, J. Mikula, M. Roba, Mgr. M. Baňas, M. Kendický 

Proti : nikto                                                                    Zdržal sa : 1 

         Ing. S. Petrik 

 

K bodu 6 – Zrušenie oboch bodov B z uznesenia č. 134/12/2020.   

 

Starosta obce dal slovo Mgr. M. Baňasovi, riešilo sa to ešte na marcovej schôdzi, rieši to aj 

prokuratúra, potom prečítal návrh na uznesenie, ktoré odovzdal zapisovateľke. Starosta obce 

dal hlasovať.  

 

Hlasovanie poslancov :     

Za:  5  

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

Proti : nikto                                                                Zdržal sa : 2  

    J. Mikula, M. Roba 

 

K bodu 7 – Vysvetlenie, prečo nie sú obecnému zastupiteľstvu  predkladané na 

schválenie zmluvy a faktúry s plnením nad 500 €. 

  

Starosta obce, všetko je predkladané, sú posielané. Mgr. M. Baňas – v zásadách je vymedzené, 

že všetky plnenia nad 500 eur majú prebehnúť schvaľovaním OZ, teraz je iba poslancom 

oznámené na e-mail aké došli faktúry, na vedomie, Ing. M. Marchevský podotkol ako si 

predstavujú technicky schvaľovať faktúry, keď OZ má vždy rokovať v zbore a prijímať 

uznesenia, Mgr. M. Baňas sa vyjadril, že má sa zvolať zastupiteľstvo na schvaľovanie takýchto 

faktúr, Ing. M. Marchevský podotkol, či sú schopní technicky aj každý týždeň rokovať kvôli 

splatnosti faktúr, J. Mikula vieme zabezpečiť, že budú poslanci uznášania schopní?,  Mgr. M. 

Baňas, kde je vôľa tam je cesta, sú to verejné financie, starosta obce vyjadril, nevieme tu a za 

týchto okolností to zabezpečiť, zásady poslanci schválili, aby brzdili chod,  áno sú to verejné 

financie ale nie takýmto spôsobom ako  to poslanci chcú, 

Ing. S. Petrik, porušujete zásady hospodárenia, pokiaľ nerozhodne súd sú zásady platné, Mgr. 

M. Baňas, protesty prokurátora boli, že sa to nesmie schvaľovať e-mailom atď.  v decembri sa  

schválili dodatky k zásadám, starosta ich podpísal, a keďže sú v platnosti, mali by sa nimi riadiť 

poslanci aj starosta, Ing. M. Marchevský, prokurátor napísal, že obecné zastupiteľstvo má 

rozhodovať o základných otázkach obce, nie o všetkých, Mgr. M. Baňas, riešilo sa to aj 

v decembri, v zákone nie je určená výška rozhodovania OZ, je to na poslancoch ako to 

v zásadách schvália, nechcem aby sme sa naťahovali cez prokuratúru ale k tomu to smeruje, vy 

stále svoje.... K vzájomnej dohode nedošlo, starosta potom ukončil diskusiu a prešiel na ďalší 

bod rokovania.     

 



K bodu 8 – Upozornenie hlavného kontrolóra obce Kojatice na opakované zanedbávanie 

povinností.  

 

Mgr. M. Baňas prečítal list Upozornenie na opakované zanedbávanie povinností vyplývajúcich 

z funkcie hlavného kontrolóra obce Kojatice (príloha č.6 tejto zápisnice). 

Ing. M. Marchevský, nepochopil opakované upozornenie, keď doposiaľ nebolo uznesením 

schválené ani jedno upozornenie, Mgr. M. Baňas reagoval, toto upozornenie ak bude schválené 

bude prvé, opakované bolo myslené viac bodov. M. Roba reagoval, k bodu 3 upozornenia, 

ohľadom zverejňovania odmien bývalých poslancov (po zániku mandátu) narážal na vyjadrenie 

Ministerstva spravodlivosti, na ktoré poslanci poukazovali, starosta obce, Mgr. M. Baňas 

narážal na to, že jeden bývalý poslanec nedal súhlas na zverejnenie a sú z toho špekulácie... 

starosta obce, na výklad zákona je príslušný súd, navrhuje počkať na vyjadrenie Úradu na 

ochranu osobných údajov, aj obec sa bude dožadovať na príslušných úradoch. Potom Mgr. M. 

Baňas prečítal uznesenie k tomuto bodu a odovzdal zapisovateľke, piatimi poslancami 

podpísané Upozornenie hlavného kontrolóra a návrh uznesenia. Starosta obce dal hlasovať. 

 

Hlasovanie poslancov :     

Za:  5  

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

Proti : 2                                                                Zdržal sa : nikto  

J. Mikula, M. Roba 

 

K bodu 9 – Zverejnenie odmien všetkých poslancov za roky 2018-2020.  

 

Starosta prečítal návrh uznesenia, ktorý bol obci poslaný e-mailom Mgr. M. Baňasom a hneď 

dal hlasovať. 

 

Hlasovanie poslancov :     

Za:  6  

Ing. M. Aštary, Mgr. M. Baňas, M. Kendický, Ľ. Kočiš, Ing. S. Petrik, M. Roba 

Proti : nikto                                                                Zdržal sa : 1  

    J. Mikula 

 

K bodu 10 -  Diskusia  

 

Starosta najprv informoval: 

ZaD ÚPN – O - vyhodnocujú sa pripomienky a vyjadrenia úradov, 

ZŠ – už informoval - vypratanie priestorov do 01.09.2021, 

MŠ – umiestnenie predškolákov MŠ, priestory budú v budove DHZ bývalá nocľaháreň SAD,  

dostali sme dotáciu cca 9800 eur, je tam ešte veľa práce 

Komunitné centrum – 27.06.2021 bolo prevzatie staveniska  a do 27 .06.2022 musí byť stavba 

dokončená – pracuje sa  

Obnova verejného priestranstva, ktorá teraz prebieha – práce naviac, ktoré ste dostávali mailom 

to sú veci, ktoré je potrebné riešiť z dňa na deň resp. v ten istý deň, to, že rozprávame budeme 

sa stretať neviem si predstaviť, odovzdanie staveniska bolo 21.06.2021 pozýval som vás nikto 

neprišiel ani sa nezúčastnil, boli by sa možno niektoré veci vtedy vyriešili, 



Čistenie fasády kultúrneho domu – cenové ponuky boli poslancom odoslané, Ing. S. Petrik, 

napísal, že chce stretnutie k tomu, nemá v maili pozvánku na stretnutie, starosta obce – dneska 

je to stretnutie, poslali sme tri ponuky, môžeme pokračovať a vybrať najnižšiu cenovú ponuku 

vo výške 2450 eur na čistenie fasády, Ing. S. Petrik, nie je to bod programu vstal a odišiel 

z rokovacej miestnosti viac krát a potom sa o pár sekúnd vrátil,   

M. Roba vyjadril názor, že je lepšie urobiť práce teraz a nie potom, keď budú urobené nové 

chodníky a že ak poslanci nebudú súhlasiť teraz nebudú súhlasiť ani keď to bude samostatný 

bod, a či bod Diskusia je menejcenný ako ostatné body, Ing. M. Aštary, ide o princíp, 

nasledovala smršť vzájomných obviňovaní medzi poslancami a starostom obce o tom, kto má 

čo, a ako robiť, nerobiť (cenové ponuky na cesty vybavené Ing. M. Aštary, aktuálne vysypanie 

cesty v Š.L. bez vedomia starostu obce pričom poslancovi M. Kendickému boli obcou 

vyplatené výdavky na prenájom valca, ...)  

Ing. M. Aštary a Ing. S. Petrík stále trvali na pracovnom stretnutí k cenovým ponukám,  

Starosta obce, kedy sa chcete stretnúť viac ak nie tu a teraz na obecnom zastupiteľstve    

M. Roba a J. Mikula zastávali názor, že sú tu všetci a je potrebné riešiť promptne cenové ponuky 

a hlasovať. 

Diskusia sa napokon zvrtla na vážne osobné problémy medzi niektorými poslancami 

a starostom obce, hlavne sa jednalo o nepovolenie drobnej stavy prístrešku na auto pri 

bytovkách starostom obce a vysypávanie kameňmi verejného priestranstva poslancom obce, 

ďalej komunitné centrum, detské ihrisko, kosenie... 

Dochádzalo aj k verbálnym útokom nevhodným na zapísanie do zápisnice. 

Starosta ešte informoval o ukončení projektu vodovod v rómskej osade. 

Ing. M. Marchevský vyjadril pokiaľ sa OZ neukončilo hlasovať sa môže. 

Starosta dal hlasovať, kto je za najnižšiu cenovú ponuku na vyčistenie fasády za cca 2450 eur. 

 

Hlasovanie poslancov :     

Za:  3  

M. Kendický, J. Mikula, M. Roba 

Proti : 1                                                          Zdržal sa : 3      

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

 

 

K bodu 11  -   Záver  

Starosta obce po hlasovaní k cenovým ponukám poďakoval poslancom a ukončil XXIV. 

rokovanie  obecného zastupiteľstva  približne o 20:05 hod.  

 

Po ukončení sa ešte prihlásil Mgr. M. Baňas chcel vyjadrenie starostu či je všetko kóšer 

s komunitným centrom, či boli všetky lehoty dodržané a rozhodnutia právoplatné, či sa poslanci 

nemusia obávať, že dôjde obec k škode,  starosta obce, chcete aby to stálo? Vy si myslíte, že 

by sme začali, kedy to nebolo, áno . Mgr. M. Baňas, ešte k predškolákom informoval, že už dva 

roky je platný zákon účinný od 01.09.2021, bol čas sa na to pripraviť, a to je to, že sa robí na 

poslednú chvíľu a starosta tlačí na poslancov a rýchlo. Starosta obce, komunitné centrum, ak 

by nebrzdili poslanci, teraz v máji malo byť kolaudované a starosta už vtedy riešil v hlave 

a žiadal by priestory pre predškolákov na existujúce KC, ale s vami sa tom nedalo. Starosta 

obce tiež povedal, že dnes by postupoval inak pri výstavbe KC, ale vtedy sa to riešilo tak. 

Ing. M. Aštary – pivnica na Kerte, zhováral sa s mladými Adam Kočiš je ochotný bude 

zodpovedný za priestory, bude mať len on kľúče, príde za starostom.  

Starosta obce – aká činnosť, kto tam bude chodiť? 



Ľ. Kočiš – máme človeka nad osemnásť, ktorý chce a robíme prieťahy. 

J. Mikula – aby to bolo jasné, či sa stretnú na šport, posilňovňa, hudbu... 

Starosta obce -  nech príde A. Kočiš za ním.  

 

Potom ešte raz poprial prítomným prijemný zbytok dňa. 

 

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

online na stránke www.vafec.sk časť archív.  

 

Zapisovateľka: Monika Marusinová   

  

 

Starosta obce:                                                                                      Overovatelia:     

Anton Aštary                                                                                       Mgr. Matúš Baňas        

 

            Michal Roba                                                                                                  
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