
Z Á P I S N I C A 

z  XXIX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kojaticiach 

konaného dňa 25.02.2022 o 18,00 hod. 

K bodu 1 -  Otvorenie – kontrola uznášania schopnosti 

     Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Anton Aštary a  privítal  

všetkých prítomných.   

Následne previedol  kontrolu uznášania schopnosti obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ).  

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

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

Ing. Stanislav Petrik.  

Neprítomní:  Michal Roba - ospravedlnil sa,  Marián Kendický – prišiel počas rokovania OZ. 

Starosta obce Anton Aštary skonštatoval, že prítomných poslancov je 5  z celkového počtu 7  

a rokovanie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné. 

Prezenčná listina hostí, občanov obce tvorí prílohu č.2 tejto zápisnice.  

 

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

Za overovateľov zápisnice určil starosta poslanca  J. Mikulu a  Ľ. Kočiša.     

Za zapisovateľku :  Oľgu Kozákovú  

Overovateľov zápisnice a zapisovateľku poslanci vzali na vedomie. 

Starosta obce oboznámil prítomných s  Program zasadnutia, ktorý bol  vyvesený na úradnej 

tabuli obce a tvorí prílohu č.3 tejto zápisnice. Vyzval poslancov o zahlasovaní za prednesený 

program.    

  

Hlasovanie poslancov :     

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

Proti : nikto                                                                 Zdržal sa : nikto 

 

Následne poslanec Ing. M. Aštary  požiadal o doplnenie programu ako samostatný bod – 

jesenné upratovanie.  

Poslanec Mgr. M. Baňas  požiadal o doplnenie programu  - žiadosť žiadateľa o zmenu v 

ÚPNO- Kojatice. Doplnenie programu o oba body bude vsunuté za bod 13. schváleného 

programu OZ. Starosta dal hlasovať za program aj s navrhovanou zmenou. 

Hlasovanie poslancov :     

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

Proti : nikto                                                                 Zdržal sa : nikto 

 

     

K bodu 3  -  Kontrola prijatých uznesení .  

 

Starosta obce informoval poslancov o plnení prijatých uznesení z XXVI. rokovania obecného 

zastupiteľstva ako posledného konaného OZ nakoľko XXVII. zvolané na  30.12.2021  a  

XXVIII. rokovanie OZ  zvolané na 7.2.2022 neboli uznášania schopné.  

 

 

   

 



K bodu 4 - Upozornenie prokurátora podľa § 28 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z.z. 

                  o prokuratúre v znení neskorších predpisov – podpisovanie uznesení starostom 

Starosta ako predsedajúci prečítal Upozornenie prokurátora, ktoré sa týkalo podpisovania 

uznesení starostom obce, aby bol uvedený podpis a dátum podpisu za každým jednotlivým 

uznesením obecného zastupiteľstva. 

Poslanec Mgr. Baňas pripomienkoval, aby boli podpisy starostu aj na uzneseniach 

zverejňovaných na webovej stránke obce.  

Následne dal starosta hlasovať za  :   obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie Upozornenie      

                                                             prokurátora –  podpisovanie uznesení  starostom,  

                                                            obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce, aby do  

                                                            budúcna  postupoval v súlade s ustanovením §12 ods.10  

                                                            zákona o obecnom zriadení 

Hlasovanie poslancov :    

Za:   5 - Ing. Matúš Aštary, Mgr. Matúš Baňas, Ľuboš Kočiš, Ján Mikula,  Ing. Stanislav Petrik   

Proti :  nikto                                                              Zdržal sa :   nikto  

 

 

K bodu 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 

Starosta obce prečítal z tohto Upozornenia prokurátora  podstatnú  časť, nakoľko spis obsahoval 

niekoľko strán a poslanci mali dostatočný čas pred konaním OZ sa s týmto  materiálom 

zaoberať.  

K Upozorneniu prokurátora  o postupe obecného zastupiteľstva pri prerokovaní protestu 

prokurátora neboli vznesené námietky od poslancov a tak starosta dal zahlasovať za vyššie  

uvedené  Upozornenie prokurátora.  

Hlasovanie poslancov :    

Za:   5 - Ing. Matúš Aštary, Mgr. Matúš Baňas, Ľuboš Kočiš, Ján Mikula,  Ing. Stanislav Petrik   

Proti :  nikto                                                                Zdržal sa :  nikto 

 

K bodu 6 – Protest prokurátora podľa §22 ods.1 písm.a) §23 a §26 zákona č.153/2001 Z.z.  

                    o prokuratúre v znení neskorších predpisov 

 

Starosta obce prečítal protest prokurátora , ktorým navrhuje napadnuté uznesenie Obecného 

zastupitelstva obce Kojatice číslo 170/9/2021 zo dňa 30.9.2021 zrušiť,  pretože je nezákonné.  

Vyzval poslancov, aby sa k tomu vyjadrili.  

Poslanec Mgr. Baňas predniesol návrh uznesenia – vyhovenie protestu prokurátora zrušiť 

uznesenie  obecného zastupitelstva  č. 170/9/2021, pretože je nezákonné.  

Následne dal predsedajúci zahlasovať :  

Hlasovanie poslancov :    

Za:   5 - Ing. Matúš Aštary, Mgr. Matúš Baňas, Ľuboš Kočiš, Ján Mikula,  Ing. Stanislav Petrik   

Proti :  nikto                                                              Zdržal sa :   nikto  

 
K bodu 7 – Žiadosť o prenájom priestorov Domu smútku 

Starosta obce prečítal podanú žiadosť a  požiadal poslancov, aby sa k tomu vyjadrili. 

 Rozpravu začal poslanec Kočiš, ktorý  chcel vedieť bližšie podmienky prenájmu. Taktiež 

poukázal na fakt, že v súčasnosti Dom smútku  nie je využívaný  farnosťou, ale že sa to 

v budúcnosti môže zmeniť. Čo potom ? Či naši občania budú musieť potom platiť za pohrebné 

služby. Osobne je proti tomu.  

Poslanec Ing.Petrik žiadal, aby bol stanovený  zámer na prenájom.  



Nakoniec sa poslanci dohodli na tom, že je potrebné pozvať žiadateľa na zastupiteľstvo, aby im 

predstavil podmienky nájmu.  

Starosta dal hlasovať o požiadavke – pozvať žiadateľa prenájmu na najbližšie rokovanie 

obecného zastupiteľstva. 

Žiadosť tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice.   

Hlasovanie poslancov :    

Za:   5 - Ing. Matúš Aštary, Mgr. Matúš Baňas, Ľuboš Kočiš, Ján Mikula,  Ing. Stanislav Petrik   

Proti :  nikto                                                              Zdržal sa :   nikto  

 

 

 

 Na rokovanie  obecného zastupitelstva prišiel o 18:45 poslanec M. Kendický.  

 

K bodu 8 - Revitalizácia územia Kojatice  „časť Pod kostolom, časť Šarišské Lužianky „  

Starosta obce oboznámil poslancov s predkladaným projektom. Ide o úpravu verejného 

priestranstva s doplnením prvkov ako sú lavičky, koše, prvky pre deti, chodníky, zeleň. Jedná 

sa o časť  v Kojaticiach  Pod kostolom a v časti Šarišské Lužianky na Kerte. Hovoril o tom, že 

je to výnimočná chvíľa získať finančné prostriedky z IROP s 5% spoluúčasťou. Projektom by 

obec mohla získať  sumu 100 000 – 180 0000 eur. Cenové ponuky na vypracovanie projektu 

boli zaslané poslancom pred rokovaním obecného zastupiteľstva.  

Poslanec M. Kendický mal otázku,  či je to jeden projekt. Starosta odpovedal, že jeden na dve 

územia. Poslanca  J. Mikulu zaujímalo, či v  tých 5% je zahrnuté aj vypracovanie projektu. 

Starosta odpovedal, že áno.  

Hovoriť si vypýtal  poslanec Ľ. Kočiš. Diskutoval o tom, že za peniaze, ktoré vynaložíme na 

vypracovanie projektu si vieme sami tieto priestory upraviť. Ponúkol sa, že on aj s partiou 

chalanov, ktorí  chodia hrať futbal, hokej,  na ihrisko v Šarišských Lužiankach , ak by obec 

zabezpečila materiál , vedeli by to svojpomocne spraviť. Jeho ponuka smerovala na úpravu 

ihriska v Šarišských Lužiankach. Starosta mu vysvetlil, že projekt nezahŕňa úpravu samotného 

ihriska,  ale jeho okolie. Poslanec Kočiš povedal, že práve preto, deti potrebujú ihrisko. On  

s týmto nesúhlasí. Taktiež má obavu, či vôbec tie peniaze dostaneme. Starosta oponoval, že nie 

je to tak. Bol prekvapený, že poslanci nechcú revitalizovať navrhnuté územia. Poslanec Kočiš  

pokračoval, že to nebude prvykrát, čo sa vynaložili peniaze na projekt a nič z toho.  

Poslanec Ing. Petrik sa spýtal, či oplotenie by mohlo byť z tohto projektu. Dostal odpoveď, že 

nie. Poukázal aj na to, že  problém je ten, že poslanci nedostali  podrobný projekt, ale len doklad, 

kde sa píše o sume za vypracovanie projektu. Starosta mu vysvetlil, že je to prvá fáza, bol 

predložený polohopis a výškopis a teraz je na rade vypracovanie projektu. Preto je potrebné 

vybrať najprv firmu, ktorá dala cenovú ponuku na vypracovanie. Zase podotkol, že je to živý 

projekt , z ktorého obec môže získať finančné prostriedky, ku ktorým sa tak ľahko 

nedostaneme. Prvé kolo je 1.3.2022. Poslanec Kočiš stále narážal na to, že za tie peniaze – 

spolufinancovanie 5% , čo činí cca  9000,-€ vieme urobiť dôležitejšie veci pre deti. Že vraj 

pozná toho pána, čo robí tie projekty a...  

Taktiež sa vyslovil, že na úrade vlády pani povedala, že starostu z Kojatíc nechce ani počuť ani 

vidieť. Pána Aštaryho mi nespomínajte, tak sa vyslovila.  

Poslanec Ing. M. Aštary ho v tom podporil. Spýtal sa  starostu , či je to ten projektant, ktorý 

robil projekt okolo obecného úradu. Starosta odpovedal, že nie.  

Poslanec Ing. Aštary sa nakoniec vyjadril, že je taktiež proti, treba investovať inde 

a efektívnejšie.  

Poslanec J. Mikula uviedol, že on je za projekt a aj za to, aby sa urobilo aj to ihrisko.  

Starosta chcel dať hlasovať.  



O slovo ešte požiadal Mgr. Baňas. Súhlasi s kolegami poslancami. Narážal na to, že sa bavia 

o odsúhlasenie projektu a nevie sa koľko to bude celkové stáť, to je po A . Poznámka starostu 

bola, že to je nenormálne.. 

Po B, že boli zadané veci a nedodali sa, tak chcel pripomenúť, že  od augusta 2021 má starosta 

projekt na stole na detské ihriská v Kojaticiach a Šarišských Lužiankach. Chce vedieť, čo sa 

s tým deje, či máme na to stavebné povolenie. Starosta bol z toho prekvapený a spýtal, že kto 

ich doniesol. Poslanec Mgr. Baňas uviedol cudzú osobu, ktorá to doniesla starostovi. Zhodou 

okolností išlo o jednú a tú istú osobu, s ktorou vybavoval projekt aj  starosta. Začalo sa 

napadanie jeden druhého a vysvetľovanie okolo tejto veci a ďalších iných. Mgr. Baňas napádal  

starostu, že všetko čo podali, ako cenové ponuky na  cesty, osadenie skruží,  stekanie vody na 

Šváboch nič sa neurobilo, takže sa teraz rozhodli na takomto postupe, lebo keď to oni niečo 

navrhnú, tak starosta z princípu to neurobí, či sa mu to páči alebo nie, tak teraz  sa rozhodli  

takýmto štýlom,  že tie projekty na ihriská donesie niekto iný, veril že  sa začne niečo robiť.  

Lebo si starosta bude myslieť, že to urobil on. Starosta s týmto vôbec nesúhlasí.  

Ukončil túto debatu a dal hlasovať, kto je za to aby ,do toho projektu sa šlo s firmou, ktorá dala 

najnižšiu cenovú ponuku.   

Cenové ponuky tvoria prílohu č.5 tejto zápisnice. 

Hlasovanie poslancov :    

Za:   3 - Ján Mikula,  Marián Kendický, Ing. Stanislav Petrik   

Proti : 3 - Ing. Matúš Aštary,  Ľuboš Kočiš, Mgr. Matúš Baňas                                                           

Zdržal sa :   nikto  

 

K bodu 9 - Zrušenie uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Kojatice číslo 170/9/2021  

 

Starosta obce ozrejmil  aj pre občanov, ktorí sledujú toto rokovanie, že je to uznesenie 

obecného zastupiteľstva o odvolaní hlavného kontrolóra obce Kojatice, ktorého už odvolali k 

30.9.2021.Uviedol aj ako poslanci hlasovali. Potom dal slovo poslancovi Mgr. M. Baňasovi,  

predkladateľovi tohto bodu programu.  

Mgr. M. Baňas  najprv uviedol problémy s ochorením COVID -19 u poslancov, čo bol dôvod 

zrušenia rokovania obecného zastupiteľstva zo dňa 7.2.2022, o ktoré piati poslanci požiadali. 

Že, keď mal starosta problémy s COVIDOM- 19 tiež ho  za neuskutočnené rokovanie 

obecného zastupiteľstva nenapadali. Samozrejme starosta mal opačný názor.  

 Potom ešte dodal k protestu prokurátora, kde uviedol, že ho zarazilo, že hlavný kontrolór 

obce Ing. Marchevský napadol len formálnu stránku zákona, čo  nebolo uvedené v uznesení. 

Napokon prečítal návrh uznesenia o zrušení uznesenia obecného zastupiteľstva obce Kojatice 

číslo 170/9/2021 v plnom rozsahu.   

Predsedajúci odmietol dať hlasovať o tomto uznesení, nakoľko odvolanie hlavného kontrolóra 

sa koná druhykrát a tým  stratil právo ďalej viesť toto rokovanie. Poprosil zástupcu starostu  

poslanca Jána Mikulu, aby ďalej viedol rokovanie poslancov.  

Zástupca starostu J. Mikula vyzval  poslancov na zahlasovanie za prednesený návrh uznesenia:  

Návrh uznesenia zaslaný e-mailom poslancom Mgr. M. Baňasom tvorí prílohu č.6 tejto 

zápisnice.  

Hlasovanie poslancov :    

Za:   5 - Ing. Matúš Aštary, Mgr. Matúš Baňas, Ľuboš Kočiš, Marián Kendický,  Ing. Stanislav 

Petrik   

Proti : nikto                                                                       Zdržal sa :  Ján Mikula                                                             

 

 

 

 



K bodu 10 – Odvolanie hlavného kontrolóra obce Kojatice  

 

Zástupca starostu obce ako predsedajúci vyzval  poslanca Mgr. Baňasa k pokračovaniu.   

Poslanec Mgr. Baňas uviedol, že návrh uznesenia bol zaslaný na obecný úrad, zdôraznil, 

uviesť celý návrh  uznesenia  aj do zápisnice, aby to bolo platné podľa terajšieho zákona. 

Prečítal celé znenie uznesenia a požiadal ešte raz zapisovateľku, aby  ním prečítané uznesenie 

bolo celé uvedené aj v zápisnici,  tak ako to vyžaduje prokurátor. 

Uznesenie č.       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 07.02.2022 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.  



  

Predsedajúci dal zahlasovať za Mgr. Baňasom prednesený návrh uznesenia.   

Návrh uznesenia zaslaný e-mailom poslancom Mgr. M.Baňasom tvorí prílohu č.7 tejto 

zápisnice.  

Hlasovanie poslancov :   

Za:   5 - Ing. Matúš Aštary, Mgr. Matúš Baňas,  Ľuboš Kočiš, Marián Kendický,Ing. Stanislav 

Petrik 

Proti :  1 -  Ján Mikula                                                             Zdržal sa : nikto    

                                                                 

K bodu 11 -  Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Kojatice  

 

Znovu  požiadal  predsedajúci J. Mikula poslanca Mgr. Baňasa, aby sa ujal slova.  

Poslanec uviedol, že bolo napadnuté protestom odvolanie hlavného kontrolóra  a že sa musí 

zopakovať celý proces. Tým pádom je potrebné vyhlásiť aj novú voľbu.  

Prečítal uznesenie na voľbu hlavného kontrolóra v obci Kojatice.    

Predsedajúci J. Mikula sa spýtal, prečo je zrazu úväzok 40%  ak tam doteraz bolo 8% , čo je 

tam také. Či  nestačí 20 %, že je to prudký nárast z nejakých 120€ na 700€ a ide im o šetrenie 

verejných financií. Čo ich k tomu vedie. Spochybňovala sa práca doterajšieho hlavného 

kontrolóra aj to, že ak je všetko v poriadku, tak čoho sa bojíme, dodal Mgr. Baňas. 

Predsedajúci, že ničoho, ak sú chyby tak sa nájdu aj pri  úväzku 20%.  

Poslanec Ľ. Kočiš uviedol, že je to bežná prax. Starosta oponoval. Ing. Petrik nesúhlasil s 

tým, že starosta obce sa vyjadruje, aj keď je už len prísediaci. Ozrejmil výšku úväzku tým, že 

za 8% by tu nikto neprišiel.  Mgr. Baňas, že mali  okolo 8 ľudí,  čo robia hlavného kontrolóra  

tak nikto o obci Kojatice nechce ani  počuť. Starosta sa mu poďakoval, že je to kvôli nemu. 

On sa ohradil, že on tu nie je 20 rokov starosta.  

Nakoniec piati poslanci potvrdili úväzok 40%  tak, že sa takto dohodli.  

Predsedajúci dal hlasovať za návrh uznesenia o voľbe hlavného kontrolóra.  

Návrh uznesenia zaslaný e-mailom poslancom Mgr. M.Baňasom tvorí prílohu č.8 tejto 

zápisnice.  

Hlasovanie poslancov :   

Za:   5 - Ing. Matúš Aštary, Mgr. Matúš Baňas,  Ľuboš Kočiš, Marián Kendický,Ing. Stanislav 

Petrik 

Proti :  1 - Ján Mikula                                                    Zdržal sa : nikto    

 

 

 

K bodu 12 – Opätovné zastavenie výstavby Komunitného centra – vysvetlenie  

 

Predsedajúci J. Mikula pripomenul, že je to bod piatich poslancov. Vyzval ich k vyjadreniu 

z ich strany.  

Poslanec Mgr. Baňas začal tým, že sa v septembri na zasadnutí sa pýtal starostu, či je všetko  

poriadku ohľadom výstavby komunitného centra, či sa nemusíme báť za nejaké finančné straty 

zo strany obce. Starosta mu vtedy povedal, že áno. 

 16.12.2021 prišlo rozhodnutie z odboru výstavby  a bytovej politiky Okresného úradu  Prešov, 

na základe ktorého bol vrátený proces získania stavebného povolenia na začiatok, dalo  by sa 

takto povedať. Okrem iného nevie, či má všetko vymenuvávať, čo tam boli za problémy.  



Začal vyberať a čítať  jednotlivé body z rozhodnutia. Po tomto bol starosta vyzvaný, či máme 

platné stavebné povolenie, prečo ďalej stavia. Starosta mu vysvetlil, že tieto veci sa riešia 

a budú odstránené a stavbu nikto nezastavil. Mgr. Baňas nerozumie, že keď plynú lehoty, ako 

môžeme stavať, či je to na čierno. Nezabudol pripomenúť starostovi, že jeho to netrápi, lebo  

ak bude musieť obec nebodaj vrátiť finančné prostriedky tak, z jeho vrecka to nepôjde, ale 

zaplatíme to my, občania. A jemu je ľúto za týchto občanov.  

Poslanec Kočiš na to povedal, že ak by k tomu došlo, že budeme musieť vracať peniaze a bude 

nejaká zákonná  moc, tak  bude trvať na tom , zosobniť to starostovi.  

Vzájomne sa napadali so starostom.  

Predsedajúci sa snažil vysvetliť, že od začiatku im výstavba komunitného centra nesedí . Že im 

nevadí súčasne komunitné centrum v hasičskej zbojnici a toto im vadí.  

Starosta ich uistil, že tieto problémy sú jeho a keby ho stále nenapadali, tak by vôbec nemuseli 

byť.  

Predsedajúci vyzdvihol, že najväčším odporcom sú susedia. Ing. Aštary ich obhajoval a mal 

otázku, prečo sa komunitné centrum nepostavilo tam. Že, ľudia by pozemky predali. O, ktoré 

pozemky ide sa nevyjadril.  

Predsedajúci J.Mikula  ukončil túto rozpravu.  

 

K bodu 13 – Zrušenie online prenosov z obecného zastupiteľstva obce Kojatice 

 

Predsedajúci znovu vyzval predkladateľov tohto bodu programu k vysvetleniu.  

Poslanec Mgr. Baňas sa ujal slova a ozrejmil ostatným zúčastneným, že narábajú s tým, ako 

ušetriť verejné financie. Sledoval počas tohto vysielania, koľko ľudí pozerá a vyšlo mu, že 

nás to stojí 10€ na diváka. Že, kým sa nezačalo vysielať online, tak poslanec Ing. Petrik to 

natáčal a behom hodiny dvoch to bolo zverejnené na internete a sa to dalo pozerať. Taktiež, že 

účasť verejnosti nie je zakázaná, že pri dodržaní opatrení  tu môžu občania byť. Nevidia 

efektivitu vynakladania týchto financií a vedel by polovicu z týchto divákov vymenovať, kto 

to pozerá  a tí s tým problém nemajú.  

Predsedajúci požiadal prevádzkovateľa online vysielania o jeho vysvetlenie. Boli vypovedané 

úplne iné čísla, ako povedal Mgr. Baňas a o kvalite prenosu taktiež nemôže byť reč. 

Prevádzkovateľ ešte uzrejmil, že to nepozerajú ľudia len z yutube, ale aj z jeho stránky. Nech 

sa hovorí  a porovnávajú fakty, také aké reálne sú.    

Poslanec Kendický sa vyjadril, že čo vie, tak ľudia si to pozerajú zo záznamu a niekedy aj na 

viac krát, tým tie čísla stúpajú. Prevádzkovateľ  vysvetlil, že to nie je pravda. Počet sa nezvyšuje 

viacnásobným pozeraním.  

Poslanec Ing. Petrik ešte upozornil na fakt, že obec používa jednu IP adresu.  

Záverom vysvetľovania  starosta upovedomil poslancov, že občan ma právo na informovanosť 

a že vysielanie online bude aj keď to neodsúhlasia.  

Predsedajúci dal hlasovať za návrh uznesenia za  zrušenie online prenosov z rokovania 

obecného zastupiteľstva.  

Návrh uznesenia zaslaný e-mailom poslancom Mgr. M. Baňasom tvorí prílohu č.9 tejto 

zápisnice.  

 

 

Hlasovanie poslancov :   

Za:   5 - Ing. Matúš Aštary, Mgr. Matúš Baňas,  Ľuboš Kočiš, M. Kendický,  Ing. Stanislav 

Petrik 

Proti :  1 - Ján Mikula                                                        Zdržal sa :  nikto  

  

K bodu 14 – Doplnený bod programu – jarné upratovanie  



 

Poslanec Ing. Matúš Aštary  - predkladateľ bodu programu ozrejmil poslancom, že sa jedná 

o pristavenie veľkoobjemových kontajnerov, tak ako každý rok. Podľa neho, by to mohlo byť 

od  18.3. – 28.3. 2022. Začala so okolo toho medzi poslancami rozprava. Taktiež starosta 

poukázal na percento vytriedenosti odpadu. Obec v tomto roku má úroveň 38,01 %. Od tohto 

čísla odvíja aj cena za skládkovanie, čo je pre nás 22€ za tonu skládkovania. Nezabudol sa 

poďakovať občanom za to, že sa odpad  triedi vo väčšom množstve a že sa posúvame vpred.  

Poslanec Ing. M. Aštary ešte upozornil na to, že sa bol poprechádzať okolo Svinky a že je tam 

veľa odpadu – plastových fliaš. Prosila ho mládež, že mali by záujem  to vypratať. Je preto  

potrebné pristaviť kontajnery a zároveň by slúžili aj na jarné  upratovanie pre ostatných 

občanov. Poslanci začali diskutovať o tom, ktorý čas by bol vyhovujúci. 

Nakoniec sa poslanci dohodli  na dátume od 1. 4. - 6.4.2022  s umiestnením  na troch miestach 

ako obvykle – Kojatice, Šarišské Lužianky a Kojatická Dolina.   

Predsedajúci dal hlasovať  za tento bod programu.  

Hlasovanie poslancov :   

Za:   6 - Ing. Matúš Aštary, Mgr. Matúš Baňas,  Ľuboš Kočiš, Kendický, Ing. Stanislav Petrik,  

             Ján Mikula 

Proti :  nikto                                                                        Zdržal sa :  nikto  

 

K bodu 15 – Doplnený bod programu – Žiadosť o zmenu územného plánu obce Kojatice  

 

Predsedajúci dal slovo poslancovi Mgr. Baňasovi, ktorý prečítal list od žiadateľa. V liste 

uvádza, že jeho pozemok je z neznámych príčin uvedený  ako verejná zeleň – náletové dreviny. 

Z týchto príčin, chce to zmeniť na plochu bývania a rodinných domov.  

Keďže vznikli nejasnosti okolo tohto listu a celkové okolo zmien a doplnkov č.1/2019 

územného plánu obce poslanci sa dohodli na preloženie tohto bodu programu na ďalšie 

rokovanie obecného zastupiteľstva s tým, že poslanec Mgr. Baňas  bude žiadateľa kontaktovať 

a vysvetlí mu podmienky, o ktorých sa hovorilo na rokovaní.  

Hlasovanie poslancov k tomuto bodu neprebehlo.  

  

K bodu 16 – Rôzne 

 

Predsedajúci poslanec J. Mikula oboznámil ostatných, že zastávky plánované z MAS- ky  

z projektu nevyšli a že by bolo vhodné urobiť nové. Navrhol, aby našli nejaký typ, aby sa mohli 

konečne vymeniť a urobí sa to za vlastné peniaze.  

Jedná sa o zastávky v Kojaticiach, Šarišských Lužiankach a Kojatickej Doline.  

Poslanec Ľ. Kočiš bol za jednoduché , železná konštrukcia, lexanové.  

Ing. M. Aštary  vie, že aj SAD ponúka zastávky, čo pozeral za nejakých od 1200 € až 2000€ 

bez spodnej stavby. Rôzne varianty.  

Poslanci sa dohodli , že do budúceho zastupiteľstva donesú nejaké návrhy a potom sa vyberú.  

Ďalej ich predsedajúci oboznámil, že prebehlo výberové konanie na  projekt MOPS.  

Jedná sa o štyroch členov  z rómskej komunity.  

Starosta sa prihlásil o slovo. Taktiež oboznámil poslancov, že v spolupráci s firmou, s ktorou 

máme uzavretú zmluvu bol prevedený v rómskej osade odchyt psov. Bolo odobraných 5 ks.  

Je ťažké s týmto narábať, nakoľko je podľa súčasných predpisoch  pes osobným majetkom.  

Za jeden kus obec zaplatí 60€.  

Poslanec Ing. Aštary M. diskutoval o tom, že ho kontaktoval občan, že nám cudzí ľudia  vozia 

odpad k ihrisku. Čo sa s tým dá robiť. 

Poslanec  J. Mikula zareagoval, že skúsime to teraz poriešiť s MOPS.  

 



K bodu 17 - Diskusia 

 

Predsedajúci vyzval poslancov do diskusie.  

O slovo sa prihlásil prevádzkovateľ online prenosu, ktorý  odpovedal, na to, čo povedal 

poslanec Ing. Petrik ohľadom jednej IP adresy. Tým, že  viacero ľudí pozerá z jednej IP adresy, 

tak tie počty môžu byť úplne iné a taktiež  potom pochopiteľne je nepravdivá cena na jedného 

pozerajúceho. 

Po výzve predsedajúceho sa do diskusie už nikto neprihlásil.  

 

K bodu 18  - Záver 

 

Predsedajúci J. Mikula ukončil XXIX. rokovanie obecného zastupiteľstva približne o 20:30 

hod. Poďakoval poslancom za účasť a poprial im ešte pekný večer a víkend.   

 

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

online na stránke www.vafec.sk časť archív.  

 

 

Kojatice 7.3.2022 

 

Zapisovateľka: Oľga Kozáková   

  

Starosta obce:                                                                                    Overovatelia:     

Anton Aštary                                                                                     Ján Mikula                        

                                                                                                           Ľuboš Kočiš                                                                                                         

                                                                                                             

http://www.vafec.sk/

