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Z Á P I S N I C A 

z I. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kojaticiach 

konaného dňa 13.12.2022 

Začiatok: 18.04 

K bodu 1  - Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov zápisnice. 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu č.1 tejto zápisnice 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa začalo vypočutím hymny Slovenskej republiky. 
Následne slávnostné ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril  starosta obce, 
pán Anton Aštary. Privítal poslancov aj ostatných prítomných. Za zapisovateľku určil pani 
Jarmilu Haľkovú a za overovateľov pánov Petra Vysočana a Pavla Poláka. Následne prečítal 
program zasadnutia.  
 
K bodu 2 – Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 
a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného 
obecného zastupiteľstva.  
Slova sa ujala predsedníčka miestnej volebnej komisie, pani Soňa Rusinková. Prečítala 
výsledky volieb starostu obce – informovala, že najvyšší počet hlasov získal pán Dušan 
Katrenič. Ďalej informovala o výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva a o zvolených 
poslancoch obecného zastupiteľstva v Kojaticiach. Tiež informovala o tom, že zvolený 
kandidát na poslanca, pán Jozef Lukáč sa vzdal poslaneckého mandátu a poslancom sa tak stal 
pán Peter Polák. Následne pani Rusinková pogratulovala a odovzdala osvedčenia o zvolení 
novozvolenému starostovi a poslancom. Zápisnica miestnej volebnej komisie tvorí prílohu č. 2 
tejto zápisnice.     
 
K bodu 3 – Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie 
vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.   
Novozvolený starosta obce Kojatice, pán Dušan Katrenič, v čase 18.10 prečítal sľub a potvrdil 
sľub svojim podpisom. Od končiaceho starostu obce, pána Antona Aštaryho, prevzal insígnie 
a ujal sa vedenia zasadnutia. Znenie sľubu starostu obce tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice.  
 
K bodu 4 – Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.  
Predsedníčka miestnej volebnej komisie, pani Soňa Rusinková, prečítala znenie sľubu 
poslancov. Poslanci prejavili súhlas vyslovením slova „sľubujem“ a podpisom samotného 
sľubu. Znenie sľubu poslancov obce tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice.   
 
K bodu 5 – Vystúpenie starostu 
Starosta obce, pán Dušan Katrenič, vystúpil s krátkym prejavom, v ktorom poďakoval 
bývalému starostovi obce a bývalým obecným poslancom a vyslovil nádej na dobrú spoluprácu 
s novým obecným  zastupiteľstvom, ktorá zaručí rozvoj a prosperitu obce Kojatice.  Príhovor 
tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 
K bodu 6 – Schválenie programu zasadnutia 
Starosta obce prečítal ešte raz znenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného 
zastupiteľstva. Spýtal sa či chce niekto niečo doplniť či zmeniť. Vzhľadom na to, že nikto 
neavizoval zmenu, dal starosta hlasovať o programe zasadnutia. 
Prítomní: 7 
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Hlasovanie:  za: 7 poslanci   proti: -   zdržal sa: - 
 
K bodu 7 – Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.  
Starosta obce sa opýtal poslancov či túto otázku už medzi sebou riešili alebo nie? Po vzájomnej 
komunikácii sa dohodli, že zatiaľ toto rozhodnutie presunú na pracovné rokovanie, aby sa 
dohodli na mene konkrétneho poslanca. Starosta dal hlasovať o presune tohto bodu na pracovné 
rokovanie. 
 
Prítomní: 7 
Hlasovanie:  za: 7 poslanci   proti: -   zdržal sa: - 
 
K bodu 8 – Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu  
Starosta obce prečítal poverenie pre zástupcu starostu a vymedzil rozsah jeho zastupovania 
starostu. Za zástupcu starostu určil pani poslankyňu Jarmilu Haľkovú. Pani Jarmila Haľková 
túto funkciu prijala a podpísala poverenie. Keďže o zástupcovi starostu rozhoduje starosta sám, 
o tomto bode sa nehlasovalo. Poverenie tvorí prílohu č. 5 tejto zápisnice.     
 
K bodu 9 – Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.   
Na návrh starostu obce sa tento bod presunul na pracovné rokovanie. Starosta obce dal 
o presunutí tohto bodu hlasovať.  
 
Prítomní: 7 
Hlasovanie:  za: 7 poslanci   proti: -   zdržal sa: - 
 
K bodu 10 – Určenie platu starostu obce. 
K slovu sa prihlásila pani Jarmila Haľková a navrhla odmenu starostovi obce vo výške 15 alebo 
20 %. Pán Pavol Polák nesúhlasil s tým, že možno tak učiniť neskôr, ak budú výsledky. S týmto 
konštatovaním sa stotožnili všetci poslanci. 
 
K bodu 11 – Preplatenie nevyčerpanej dovolenky 
Starosta obce prečítal žiadosť bývalého starostu obce, pána Antona Aštaryho, o preplatenie 
nevyčerpanej dovolenky za rok 2022 v rozmedzí 23,5 dňa. Starosta sa pýtal na dôvod 
nevyčerpania dovolenky. Poslanec Pavol Polák konštatoval, že je potrebné urobiť hrubú čiaru 
za všetkým a nevyčerpanú dovolenku preplatiť. Žiadosť o preplatenie nevyčerpanej dovolenky 
tvorí prílohu č. 6 tejto zápisnice. Starosta dal následne o preplatení nevyčerpanej dovolenky 
hlasovať.    
 
Prítomní: 7 
Hlasovanie:  za: 7 poslanci   proti: -   zdržal sa: - 
 
K bodu 12 – Diskusia 
V diskusii žiadal poslanec Pavol Polák určiť termín pracovného stretnutia.  
 
Starosta obce konštatoval, že obecný úrad nebol prevzatý štandardne. Prečítal svoj email, ktorý 
posielal na obecný úrad dosluhujúcemu starostovi po voľbách v snahe dohodnúť sa na prevzatí 
obecného úradu a prečítal aj stručnú odpoveď dosluhujúceho starostu.  
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Ďalej starosta obce informoval, že na ďalší deň, 14.12.2022 na 9.00 má dohodnutú pracovnú 
skupinu, ktorá zdokumentuje preberanie obecného úradu. Zároveň prizval poslancov obecného 
zastupiteľstva, aby sa zúčastnili tiež, ak môžu.  
Starosta obce podal informáciu, že chce podpísať zmluvu s JUDr. Lukášom Polákom, na 
poskytovanie právnych služieb obci Kojatice. Tiež, že chce podpísať pracovnú zmluvu zvolenej 
kontrolórke obce.  
 
Poslanec Pavol Polák sa pýtal či by nemalo kontrolórku obce schváliť obecné zastupiteľstvo? 
Že sú tu noví poslanci a chceli by ju pred podpisom zmluvy aspoň spoznať. Navrhol podpísať 
kontrolórke pracovnú zmluvu napr. na mesiac a dohodnúť to na pracovnom stretnutí.  
To, že kontrolórka obce bola riadne zvolená predošlým obecným zastupiteľstvom následne 
vysvetlil starosta obce s tým, že bývalý starosta si nesplnil povinnosť a nepodpísal pracovnú 
zmluvu s kontrolórkou. Uznesenie o zvolení kontrolórky obce je tak naďalej platné.       
 
Následne sa ešte rozprúdila diskusia ohľadne traktora, ktorý by mala dostať obec z projektu 
„BRKO“. Poslanec Pavol Polák tvrdil, že majú informáciu od bývalého starostu obce, že traktor 
príde. Novozvolený starosta tvrdil, že podľa jeho vedomostí bola tá zmluva zrušená a traktor 
obci nepríde. 
 
Potom bola diskusia starostom obce ukončená, keďže sa už nikto do nej neprihlásil.   
 
K bodu 13 – Uznesenia 
Starosta obce prečítal znenie uznesenia.  
 
K bodu 14 – Záver 
V čase 18.44 starosta obce ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil 
a poďakoval sa všetkým prítomným za účasť. 
 
 
Zapisovateľka:    Overovatelia: 
Jarmila Haľková    Peter Vysočan 
      Pavol Polák 


