
Z Á P I S N I C A 

z  XXVI. rokovania Obecného zastupiteľstva v Kojaticiach 

konaného dňa 25.11.2021 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 : Mgr. Matúš Baňas, Marián Kendický, Ľuboš Kočiš, Ján Mikula, Ing. Stanislav 

Petrik, Michal Roba,.  

Neprítomný:  Ing.Matúš Aštary - ospravedlnil sa PN. 

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

rokovanie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné. 

 

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

Za overovateľov zápisnice určil starosta poslanca M.Kendického 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 - Mgr.Baňas M.,Kočiš Ľ.,Kendický  M.,Mikula J., Ing.Petrik S.,Roba M.  

                       proti: 0 

                       zdržal sa: 0 

 

Starosta  obce požiadal o doplnenie dvoch bodov programu   medzi bodom  11 a 12 

prerokovali  - 1.Prerokovanie  Upozornenie  prokurátora na prijatie  uznesenia č.168/9/2021  a 

2.Prerokovanie Upozornenia prokurátora jeho podacie číslo 205/21/7707. Starosta dal 

hlasovať, kto je za doplnenie uvedených bodov do programu rokovania.  

 

    Hlasovanie poslancov:   

za: 3 - Kendický  M.,Mikula J.,Roba M.  

                       proti: 2 - Mgr.Baňas M.,Ing.Petrik S. 

                       zdržal sa: 1 - Kočiš  Ľ. 

     

K bodu 3 – Kontrola prijatých uznesení.  

 

Starosta obce prečítal prijaté uznesenia z posledného rokovania OZ konané dňa 30.09.2021.    

Uznesenia boli splnené. K prijatému uzneseniu č.174/09/2021 splnené na  50% po dohode 

s Ing. odborníkom  na dopravu boli zakúpené dve zrkadlá  a  po dohode  s ním sa rozhodnú, 

kde  budú umiestnené.  

 

 



K bodu 4 – Prezentácia kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce Kojatice. 

 

Starosta obce poprosil navrhovateľa a predkladateľa programu v zastúpení  Mgr.Baňasa, ten 

otvoril pred všetkými jednu obálku kandidátky na  funkciu  hlavného  kontrolóra  obce Kojatice 

doručenú na obecný úrad. Navrhol, aby pristúpili k prezentácii neverejne, aby sa vypli kamery, 

z dôvodu ochrany osobných  údajov,  keďže  nie  je  isté, či bude zvolená. Starosta vyjadril, že  

tak  by  to snáť nemalo  byť a  upozornil poslancov, že bol podaný podnet  na prokuratúru  na 

preskúmanie  zákonitosti postupu zastupiteľstva, bolo  to  podané 11.10.2021 doposiaľ neprišla 

odpoveď,  takže sa nevie vyjadriť, čo budú robiť. Mgr. Baňas podotkol, že kandidátke z obce  

nebola poslaná pozvánka na toto výberové konanie a zo zákona obecný úrad plní 

administratívne veci aj  pre zastupiteľstvo, on, ani ostatní poslanci  nemôžu vedieť, čo na úrad 

došlo pokiaľ im nedá vedieť. Starosta obce, môžu kedykoľvek prísť, dvere nie sú zavreté, treba 

komunikovať. Mgr.Baňas, platí z obidvoch strán. Mgr. Baňas ešte raz navrhol poslancom 

hlasovať za neverejnú prezentáciu kandidátky s ohľadom  na GDPR, aby sa vypli  kamery a dal   

hlasovať. Poslanci návrh schválili. 

 

    Hlasovanie poslancov:  

 za: 4 - Mgr.Baňas, M.,Kendický M.,Kočiš  Ľ.,Ing.Petrik S.    

                        proti: 0  

                        zdržal sa: 2 - Mikula J., Roba M. 

 

Kandidátka na funkciu hlavného kontrolóra  obce  Kojatice sa  prezentovala neverejne a 

odpovedala na otázky poslancov. 

 

 

K bodu 5 – Voľba hlavného kontrolóra obce  Kojatice. 

 

Starosta obce po neverejnom vystúpení jedinej kandidátky na funkciu hlavného kontrolóra obce 

Kojatice dal hlasovať, kto je za, aby bola zvolená  na  túto funkciu. 

 

    Hlasovanie  poslancov: 

  za: 4 - Mgr.Baňas  M.,Kendický M.,Kočiš  Ľ.,Ing.Petrik S.    

                         proti: 0  

                         zdržal sa: 2 - Mikula J.,Roba M. 

 

 

K bodu 6  - Dohoda o urovnaní + Zmluva o nájme nehnuteľností Rímskokatolícka 

farnosť Božieho milosrdenstva Svinia  

 

Starosta obce - podklady  poslanci obdŕžali, nemá  k tomu čo dodať, zo   strany  

rímskokatolíckej farnosti žiadajú odsúhlasenie obecným zastupiteľstvom. Keďže poslanec 

Mgr.Baňas odišiel z rokovacej  miestnosti,  starosta obce počkal, kým sa vráti a potom dal 

hlasovať o nájme nehnuteľností na ďalších 10 rokov, v ktorých je základná škola .  

 

   Hlasovanie poslancov:  

 za: 4 - Mgr.Baňas  M., Kendický  M.,Kočiš Ľ.,Roba M.  

                        proti: 0 

                        zdržal sa: 2  -  Mikula J.,Ing. Petrik S. 

 

 



K bodu 7 - Schválenie predloženie Žiadosti o NFP – vyhlásená výzva na podporu 

udržateľnosti kultúrnych inštitúcií, názov projektu: Podpora kultúry v obci Kojatice  

 

Starosta obce, jedná sa  o možnosť skvalitniť služby v kultúrnom dome. Ing.Petrik prečo sa  to  

rieši v posledný deň, keď  do  polnoci to  musí  pani ekonómka   zadať  do  systému.  Starosta 

obce vysvetlil, že je to mimo ekonómky, žiadosť bola podaná,  uznesenie sa dá  dodatočne. 

Ing.Petrik sa  vyjadril,  že starosta prekračuje svoje  právomoci. J.Mikula chcel  oboznámiť 

divákov o čo sa jedná-klíma,  kuchyňa... Medzitým starosta a zapisovateľka  zistili, že 

poslancom bol poslaný len návrh uznesenia, podklady k žiadosti  zapisovateľka nemala,  

nemohla  ich poslať. Starosta sa ospravedlnil a predložil im k nahliadnutiu podklady,  jedná sa 

o klimatizáciu, svetelnú a zvukovú techniku, ozvučenie sály, vybavenie do WC,  hore 

prezliekarne, stohovateľné stoličky stoly, vybavenie proti covidu... Ing.Petrik žiadal o 

vyjadrenie k bodu 3 navrhovaného uznesenia, financovanie prípadných neoprávnených 

výdavkov z  vlastného rozpočtu, starosta  obce -  je podmienkou k podaniu žiadosti,  bez toho 

bodu sa nedá ísť ďalej. Mgr.Baňas nebolo to poslané 3  dni  vopred a po 3 rokoch by sa to už 

mohlo dodržiavať, mal  výhrady  k bodu 3 navrhovaného uznesenia, obávajú sa, že tam budú 

práce naviac 1, práce naviac 2 atď.,  zažili  to pri  obnove verejného  priestranstva  teraz, aj pri  

škôlke,  M.Roba - je   rozdiel nakupovať  mobiliár a robiť  terénne  úpravy. Starosta obce 

vysvetľoval, žiadosť môže a nemusí  prejsť a budú sa tým zaoberať tí, čo tu budú.....  Potom 

prečítal návrh  uznesenia  a dal hlasovať. 

 

   Hlasovanie poslancov: 

za: 5 - Mgr.Baňas  M.,Kendický,M.,Kočiš Ľ.,Mikula J.,Roba M.  

                       proti: 0 

                       zdržal sa: 1  -  Ing. Petrik S. 

 

K bodu 8 – Stav riešenia územného plánu obce  Kojatice.  

 

Starosta obce  informoval  prítomných  poslancov so stavom riešenia Zmien a doplnkov k ÚPN-

O. Pán Ing. arch. Oravec ukončil PN, stretli sa spolu aj s obstarávateľom Ing. Polákom rozdali 

si úlohy. Tí  vlastníci, ktorí  mali pripomienky k UPN budú ich kontaktovať. Zmenili sa zákony 

menia  sa náčrty  území. Stretnutie vlastníkov sa nebude robiť celoplošne,  ale po územiach, 

budú sa pozývať vlastníci len tí, ktorých sa dané územie týka, aby dospeli k spoločnému 

konsenzu. 

 

K bodu  9 - Riešenie odpratávania odpadu na cintorínoch v obci. Úprava cintorínov. 

 

Starosta vyzval predkladateľa bodu. Slova sa ujal Ľ.Kočiš, na cintoríne v Kojaticiach navrhuje 

vyrezať jedľu pri hlavnej bráne je z nej bordel a navrhuje urobiť stojisko  na  kontajner k hornej 

bráne. Ďalej sa kopú hroby na cintoríne hocijako je potrebné, aby to malo  nejakú kultúru,  

poriadok,  je tam potom sťažený prístup....  

Starosta obce – súhlasil s výrubom je vhodný čas, ak sa rozhodnú stromy sa vyrežú,  kocky 

môžu sa použiť na  stojisko.... 

Po vzájomnej  dlhšej diskusii sa dohodli  osloviť nejakého projektanta,  architekta ohľadom 

projektu úpravy cintorína a aj cintorínov  v Šarišských  Lužiankach a Kojatickej Doline,   aby  

sa zapracovali aj napr.  urnové háje  atď.....   



Ľ.Kočiš navrhol stretnutie na  tvári  miesta, dohodli sa na stretnutí dňa 30.11.2021  o 15,00 hod. 

v Kojaticiach  pri  cintoríne. Starosta obce dal hlasovať. 

 

Hlasovanie poslancov: 

za: 5 - Mgr.Baňas  M.,Kendický M.,Kočiš Ľ.,Mikula  J.,Roba M.  

                       proti: 0 

                       zdržal sa: 1 – Ing.Petrik S. 

 

 

K bodu 10 - Oprava odtokového žľabu a výtlkov pri dome smútku v Kojaticiach. 

Vyrezanie stromov pre sprehľadnenie križovatky cesta od cintorína – hlavná cesta. 

 

K bodu sa vyjadril Mgr.Baňas, keďže sa to týka toho istého miesta  navrhol sa na to pozrieť 

na  stretnutí 30.11.2021 o 15.00 hod. na  tvári miesta, odtokový žľab je poškodený potrebná je 

oprava a stromy bránia vo výhľade  na hlavnú cestu. Starosta dal hlasovať za návrh Mgr. 

Baňasa.   

 

Hlasovanie poslancov: 

za: 5 - Mgr.Baňas  M., Kendický  M.,Kočiš Ľ.,Mikula  J.,Roba M.  

                       proti: 0 

                       zdržal sa: 1 – Ing.Petrik S. 

 

 

K bodu 11 - Žiadosť o nájom časti obecného pozemku–číslo parcely 395 o výmere 17,5 m2 

 

Starosta obce prečítal poslancom list doručený dnes Výzvu stavebného úradu stavebníkovi, 

ktorým  je Ing. M.Aštary, na  okamžité zastavenie stavebných prác na nepovolenej stavbe 

drevený otvorený  prístrešok na  pozemku č.395 a výzva na doloženie dokladov na  dodatočné 

povolenie stavby do 30 dní. Kvôli  týmto veciam starosta nebude ďalej tento bod rozvádzať.  

Ing.Petrik - keď je bod v programe tak musíme o ňom hlasovať  je to zákon 369, ktorý určite 

viete. Ľ.Kočiš, máme hlasovať o bode programu. Starosta o tomto bode hlasovať nedal. 

Ing.Petrik sa vyjadril, nedali ste hlasovať, stratili ste  možnosť viesť a oslovil J.Mikulu zástupcu  

starostu. Starosta obce ešte prečítal časť schválených zásad hospodárenia, kde je uvedené, že 

na  prenájom obecného majetku sa vyhlasuje zámer, o čom poslancov upozorňoval na minulom 

rokovaní aj hlavný kontrolór Ing.Marchevský, nenapĺňa to ani znaky osobitného zreteľa a OZ 

schvaľuje  zámer na prenájom pozemku, rešpektujte to. Ing.Petrik - vy rešpektujte to, že ste 

stratili slovo a ste  nemali  ani čo rozprávať. J.Mikula vyjadril, že ak neboli splnené podmienky 

v danom bode,  ak  je  potrebný  zámer, treba ho vyhlásiť splniť a následne o tom hlasovať. 

Starosta obce z rokovacej miestnosti neodišiel, aj keď stratil možnosť viesť rokovanie.  

J.Mikula - vzhľadom k tomu, že podmienky neboli  splnené odmietol dať hlasovať a viesť 

rokovanie OZ.Vedenie rokovania OZ sa ujal Ing.Petrik, prečítal návrh uznesenia a dal hlasovať. 

 

   Hlasovanie poslancov:  

za: 4 - Mgr.Baňas M., Kendický M.,Kočiš Ľ.,Ing.Petrik S.  

                       proti: 2 - Mikula J.,Roba  M.   

                       zdržal sa: 0 

 

Po hlasovaní ešte poslanci a starosta diskutovali k ukončenému bodu rokovania, prešli ku 

komunitnému centru, ....keď sa  debata vyostrovala Ing.Petrik vyzval - ukľudnime sa. 



K bodu 12 -  Diskusia  

 

Ing.Petrik vyzval prítomných, či má niekto niečo do diskusie.  

Prihlásil sa Mgr.Baňas s návrhom schváliť uznesením úväzok zvolenej hlavnej kontrolórke na 

40%. 

To je na debatu,  skúste sa vyjadriť. J.Mikula teraz  mal koľko? Starosta odpovedal 8%, M.Roba 40% 

je dosť veľa, Mgr. Baňas z jeho pohľadu chce, aby bola kontrola normálne vykonávaná , bola  tu stále 

výhovorka „ že je len na 8%“ Starosta  obce, ako vie pani kontrolórka ukončila  teraz  v obciach  svoju 

činnosť nakoľko už  prechádzala na iné činnosti a teraz sa dozvieme, že chce 40% úväzok z 8%  je pre 

neho zarážajúca vec. Mgr.Baňas, keďže to  nebolo stanovené tak je to na 100%.  Ing.Petrik,  reagoval 

na vyjadrenie starostu obce „lebo ste nedostali slovo“, „nemáte sa čo ozývať“, Starosta obce, reagoval 

„výborne pán inžinier“, „ukazujete svoje sily“, na to Ing.Petrik vyzval starostu obce „poprosím vás 

buďte ticho, nevediete toto rokovanie a už ste tu iba ako divák, momentálne. J.Mikula reagoval na 

Ing.Petrika, keď vedie schôdzu nech ju vedie, „neukazuj svoju aroganciou“.  

J.Mikula dal  otázku  Mgr.Baňasovi, či  sa  pozná  s kandidátkou odpovedal, že  nie, nejak osobne nie,  

ale poznáme sa z videnia.  Následne starosta obce sa  ho opýtal, či sa  spolu rozprávali  odpovedal,  že 

nehovorí, že sa spolu nerozprávali, či je to zakázané.  

Diskusia medzi niektorými  poslancami a starostom obce bola intenzívna  a  prešla až do verbálnych 

útokov. Ing. Petrik ukľudnil situáciu a pokračoval v rokovaní.  

Požiadal zapisovateľku, aby prečítala  návrh  uznesenia,  ktoré jej nadiktoval poslanec Mgr. Baňas.  

Znenie návrhu uznesenia:  OZ schvaľuje A/ úväzok zvolenej hlavnej kontrolórke 40% a  povoľuje  

výkon  hlavnej  kontrolórke v iných obciach, B/ žiada starostu obce o podpis pracovnej  zmluvy od 

01.12.2021. Ing.Petrik dal hlasovať.  

 

Hlasovanie poslancov:   

za: 4 - Mgr.Baňas M.,Kendický M.,Kočiš Ľ.,Ing.Petrik S. 

                       proti: 2 - Mikula J., Roba M. 

                       zdržal sa: 0   

 

Ing.Petrik máte niekto niečo do diskusie? Poslanci si ešte vzájomne vymieňali názory. 

Ing.Petrik ukončil bod rokovania nakoľko neboli vecne. 

 

K bodu 11  -   Záver  

Ing.Stanislav Petrik poďakoval za účasť a ukončil XXVI. rokovanie  obecného zastupiteľstva  

približne o 19:15 hod.  

 

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

online na stránke www.vafec.sk časť archív.  

 

Zapisovateľka: Monika Marusinová   

  

Kojatice, 03.12.2021 

Starosta obce:                                                                                      Overovatelia:     

Anton Aštary                                                                                       Marián Kendický        

 

            Michal Roba                                                                                                  

 

  

http://www.vafec.sk/

