
1 
 

Z Á P I S N I C A 

z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kojaticiach 

konaného dňa 17.01.2023 

Začiatok: 18.30 

K bodu 1  - Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie 
programu  zasadnutia OZ. 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu č.1 tejto zápisnice, zastupiteľstvo bolo 
uznášania schopné 

Peter Tartaľ – neprítomný - ospravedlnený 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce, pán Dušan Katrenič. Privítal 
poslancov aj ostatných prítomných. Za zapisovateľku určil pani Jarmilu Haľkovú a za 
overovateľov pánov Pankráca Kočika a Ľuboslava Mikulu. Následne prečítal program 
zasadnutia a dal o ňom hlasovať. 
 
Prítomní: 6 
Hlasovanie:  za: 6 poslanci   proti: -   zdržal sa: - 
 
K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení z ustanovujúceho zasadnutia OZ.   

1. Voľba starostu a poslancov OZ, voľba komisie, určenie zástupcu starostu obce. 
2. Pracovné stretnutie na vytvorenie komisií, určenie ich pracovnej náplne a určenie 

poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ sa uskutočnilo a došlo 
k vzájomnej dohode. 

3. Nevyčerpaná dovolenka bývalého starostu Antona Aštaryho bude vyplatená 
v jednotlivých splátkach.  

 
K bodu 3 – Informácia o prebiehajúcej realizácii projektu – výstavba KC.   
Starosta obce Kojatice v skratke zhrnul postup pri realizácii práce súvisiacich s výstavbou 
komunitného centra.  
 
K bodu 4 – Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2023 a 2024, 2025.  
Stanovisko prečítala hlavná kontrolórka obce Kojatice, pani Mária Tomková. Poslanci OZ 
stanovisko hlavnej kontrolórky zobrali na vedomie.  
  
Navrhnuté zmeny v rozpočte obce na rok 2023: 
Bola predložená žiadosť Futbalového klubu Kojatice o dotáciu z rozpočtu obce vo výške 
12 000 €. Poslanci žiadosť o dotáciu schválili.  
Prítomní: 6 
Hlasovanie:  za: 6 poslanci   proti: -   zdržal sa: - 
 
Ďalej bola predložená žiadosť Únie žien o dotáciu z rozpočtu obce vo výške 800 €. Poslanci 
žiadosť o dotáciu schválili.  
Prítomní: 6 
Hlasovanie:  za: 6 poslanci   proti: -   zdržal sa: - 
 
K bodu 5 – Návrh rozpočtu na rok 2023 a výhľad rozpočtu na roky 2024 a 2025.  
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Poslanci hlasovali o rozpočte obce Kojatice na rok 2023. Návrh rozpočtu bol zverejnený na 
úradnej tabuli a webovej stránke obce dňa 29.12.2022. Poslanci rozpočet na rok 2023 schválili 
a zobrali na vedomie rozpočty na rok 2024-2025..  
 
Prítomní: 6 
Hlasovanie:  za: 6 poslanci   proti: -   zdržal sa: - 
 
K bodu 6 – Úprava cenníka za služby poskytované obcou Kojatice. 
Poslanci OZ na pracovnom stretnutí podrobne prehodnotili jednotlivé platby za užívanie KD, 
telocvične a priestorov vo vlastníctve Obce Kojatice a navrhli zmeny, ktoré sú prílohou 
zápisnice. Poslanec Pavol Polák navrhol úpravu ceny za prenájom  kuchyne od 20.02.2023 vo 
výške 100,00 EUR. Cenník je prílohou tejto zápisnice a bude zverejnený na webovom sídle 
obce. 
 
Prítomní: 6 
Hlasovanie:  za: 6 poslanci   proti: -   zdržal sa: - 
 
K bodu 7 – Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce voľba ich predsedov a členov.  
Jednotlivé komisie boli dohodnuté na pracovnom stretnutí poslancov OZ a starostu obce. 
Členovia, ktorí nie sú poslancami OZ bolo vopred oslovení a s členstvom súhlasili. Starosta 
prečítal názvy jednotlivých komisií, mená ich predsedov a ich personálne zloženie, následne 
prebehla voľba predsedov a členov jednotlivých komisii. 
 
Komisia verejného poriadku a sťažností: predseda – Peter Tartaľ, členovia – Anna Dolinská, 
Jaroslav Polák, Katarína Dzurendová 
 
Komisia školstva, kultúry, športu a mládeže: predseda – Ľuboslav Mikula, členovia – Peter 
Polák, Peter Vysočan, Lucia Vysočanová, Michal Roba, Mgr. Lucia Kočiková, Mgr. Mária 
Tartaľová, Mgr. Peter Fatľa, Mgr. Marek Tartaľ, Mgr. Ľuboslav Zlatohlavý 
 
Finančná komisia: predseda – Peter Vysočan, členovia – Lucia Vysočanová, Pavol Polák 
 
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov: predseda – 
Jarmila Haľková, členovia – Pavol Polák, Pankrác Kočik  
 
Krízový štáb obce Kojatice: predseda – starosta obce Dušan Katrenič, členovia – Jarmila 
Haľková, Lukáš Petrik, Vlastimil Kočiš, Martina Kočišová, Monika Hajduová, Dominik Frič, 
Pavol Kočiš 
  
Prítomní: 6 
Hlasovanie:  za: 6 poslanci   proti: -   zdržal sa: - 
 
K bodu 8 – Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.     
Za poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva bol 
navrhnutý poslanec Pavol Polák.  
 
Prítomní: 6 
Hlasovanie:  za: 6 poslanci   proti: -   zdržal sa: - 
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K bodu 9 – Rôzne.   
Prerokovala sa písomná dohoda o výstavbe plota medzi Komunitným centrom a súkromným 
pozemkom rodiny Rusinkovcov. Plot bude vysoký 2,5 m /časť v réžii obce/ a 2m časť v réžii 
vlastníka susediaceho nehnuteľnosti. Jeho výstavba bude realizovaná spoločne t.j. v tom istom 
termíne v období počas letných prázdnin. Rovnaký typ plota z rovnakého materiálu postaví 
obec aj rodina Rusinkovcov. Na sklách okien komunitného centra smerujúcich na pozemok 
rodiny Rusinkovcov budú umiestnené fólie. Rodina Rusinková sa podľa dohody zaväzuje, že 
už nebude mať žiadne výhrady a iné požiadavky v súvislosti s prevádzkou komunitného centra 
a materskej školy. Táto podmienka sa vzťahuje aj na všetkých ďalších majiteľov tejto 
susediacej nehnuteľnosti. 
Prítomní: 6 
Hlasovanie:  za: 6 poslanci   proti: -   zdržal sa: - 
 
Poslanci OZ boli informovaní o sťažnosti pána Dušana Krajňáka kvôli chýbajúcemu osvetleniu 
pri jeho nehnuteľnosti. Dohodlo sa, že sa tento problém bude riešiť v spolupráci s firmou, ktorá 
zabezpečovala realizáciu tejto zákazky. 
 
Ďalej boli poslanci OZ informovaní o správnej žalobe bývalého odvolaného hlavného 
kontrolóra voči obci Kojatice. Krajský súd zaslal predmetnú žalobu obci na vyjadrenie. 
 
Nevyčerpaná dovolenka bývalého starostu obce, pána Antona Aštaryho, bude vyplatená po 
dohode v jednotlivých splátkach a nie naraz v plnej sume. Na tejto forme výplaty sa dohodli 
poslanci po prehodnotení súčasnej finančnej situácie obce.  
 
Obec Kojatice chce zriadiť novú web stránku obce. Realizáciu by mala uskutočniť firma 
webygroup. Poslanci súhlasili s podpísaním zmluvy s firmou, ktorá bude realizovať túto 
zákazku. 
 
Prítomní: 6 
Hlasovanie:  za: 6 poslanci   proti: -   zdržal sa: - 
 
Poslanci schválili zmenu v zásadách hospodárenia s majetkom obce Kojatice. Sumu, ktorou 
môže starosta obce disponovať, zvýšili na 2 000 €.  
 
Prítomní: 6 
Hlasovanie:  za: 6 poslanci   proti: -   zdržal sa: - 
 
K bodu 10 – Návrh na uznesenie. 
Zástupkyňa starostu obce, pani Jarmila Haľková, prečítala znenie uznesenia.  
 
K bodu 11 – Záver. 
Starosta obce zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil a poďakoval sa všetkým prítomným 
za účasť. 
 
 
Zapisovateľka:    Overovatelia: 
Jarmila Haľková    Pankrác Kočik 
      Ľuboslav Mikula 


