
Z Á P I S N I C A 

z  III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kojaticiach 

konaného dňa 02.02.2023 o 18,00 hod. 

Prítomní podľa prezenčnej listiny. 

Návrh programu rokovania: 

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, kontrola uznášania schopnosti, 

schválenie programu III. zasadnutia OZ. 

2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ. 

3. Schválenie VZN xxx/2023 o výške príspevku na pobyt dieťaťa v MŠ 

4. Schválenie plánu kontrolnej činnosti HK na 1. a 2. polrok 2023 

5. Schválenie inventúrnych komisii 

6. Schválenie zástupcu obecného úradu do rady školy 

7. Riešenie nedoplatkov – KO, miestne dane a poplatky 

8. Rôzne 

9. Návrh na uznesenie 

10. Záver 

K bodu 1 -  Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, kontrola uznášania 
schopnosti, schválenie programu III. zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
Rokovanie obecného zastupiteľstva viedol  starosta obce Dušan Katrenič.  
V úvode  privítal  všetkých prítomných.   
 
Za overovateľov zápisnice boli určení:  Peter Tartaľ a Peter Polák 
Za zapisovateľa bola určená: Soňa Rusinková 
 
Následne  vykonal kontrolu uznášania schopnosti. Podľa prezenčnej listiny boli prítomní 7 
poslanci zo 7, tým potvrdil, že III. zasadnutie OZ je uznášania schopné ( prezenčná listina – 
príloha č.2). 
Potom  prečítal návrh programu podľa pozvánky (príloha č.1).    
Pred hlasovaní sa spýtal poslancov, či má niekto niečo na doplnenie programu. Keďže sa nikto 
neprihlásil, dal hlasovať o určení overovateľov zápisnice a zapisovateľa. Následne bol 
jednohlasne schválený program zasadnutia OZ a zastupiteľstvo pokračovalo podľa programu. 
 
K bodu 2 – Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ. 
Starosta obce podal informáciu k plneniu uznesení z posledného zasadnutia OZ. Obecné 
zastupiteľstvo vzalo informáciu o plnení uznesení na vedomie. 
 



K bodu 3 – Schválenie VZN 1/2023 o výške príspevku na pobyt dieťaťa v MŠ.  
Materiál k tomuto VZN bol prerokovaný na porade OZ, návrh bol vyvesený na úradnej tabuli 
a webovom sídle obce po dobu  15. dní. Starosta prečítal  znenie návrhu VZN. K návrhu 
nevzniesol nikto z prítomných námietky, preto dal starosta obce hlasovať. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č. 1/2023 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu 
nákladov v materskej škole, školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, o výške príspevku 
na úhradu režijních nákladov na čiastočnú úhradu nákladov a o podmienkach úhrady v školskej 
jedálni. 
 
K bodu 4 – Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. a 2. polrok 
2023. 
K tomuto bodu si vzala slovo Hlavna kontrolorka obce, paní Mária Tomková. Oboznámila 
prítomných poslancov s plánom kontrolnej činnosti na následujúce obdobie. Podotkla, že 
kontroly vykonáva hlavný kontrolór obce v súlade so zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení a zákonom č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite výberovým spôsobom. Hlavná 
kontrolorka oboznámila zastupiteľstvo s návrhom plánu kontrolnej činnosti, ktorý tvorí prílohu 
č. 4. 
Starosta obce dal hlasovať o pláne kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky. Plán bol jednohlasné 
schválený. 
 
K bodu 5 -  Schválenie inventúrnych komisií 
Obecné zastupiteľstvo sa dohodlo, že inventúrne komisie na vykonanie fyzickej inventúry 
majetku obce budú pozostávať z poslancov OZ. O mieste a dátume stretnutia za účelom 
vykonania fyzickej inventúry sa viedla diskusia. Pán Peter Polák navrhol, že stretnutie by sa 
mohlo naplánovať na piatok v popoludňajších hodinách. 
Pán Pankrác Kočik navrhlo stretnutie za týmto účelom  v sobotu. 
Pán starosta obce navrhol, že aj keď stretnutie prebehne v piatok a niektorým poslancom by 
nevyhovoval čas stretnutia kôli práci, mohli by sa pripojiť aj neskôr. 
Nakoniec sa dohodol termín v piatok 10.2.2023 o 17:00 na ihrisku v Kojaticiach. 
 
K bodu 6 – Schválenie zástupcu obecného úradu do rady školy 
Obecné zastupiteľstvo navrhlo za člena do rady školy pána Pankráca Kočika. Pán Pankrác 
Kočik funkciu prijal.  
 
K bodu 7 – Riešenie nedoplatkov komunálneho odpadu, miestnych daní a poplatkov 
V tomto bode si vzal slovo pán Pavol Polák. Žiadal o vytvorenie zoznamu dlžníkov do 
28.2.2023 a následne úhradu nedoplatkov do 31.3.2023 a taktiež navrhol  aj pouvažovať nad 
zverejnením zoznamu dlžníkov na webovom sídle obce alebo vo verejnom rozhlase obce. 
Pani hlavná kontrolórka nesúlasila s týmto návrhom nakoľko by týmto zverejnením došlo 
k porušeniu zákona 18/2018 Z. z. /Zákon o ochrane osobných údajov/. Navrhla postupovať 
v súlade s platnou legislativou. 
Pán Pavol Polák navrhol presun tohoto bodu programu na ďalšie zasadnutie OZ aby sa našiel, 
čo najefektívnejší spôsob vymáhania  nedoplatkov.  
 
K bodu 8 – Rôzne 
V tomto bode sa ako prvý prihlásil o slovo pán Pankrác Kočik, chcel vedieť, ako postupuje 
sťažnosť od pána Dušana Krajňáka, ktorá sa týkala verejného osvetlenia. 
Pán Pavol Polák navrhol, aby stanovisko k tejto sťažnosti vypracovala komisia pre riešenie 
sťažností a až potom sa bude táto sťažnosť riešiť na zasadnutí obecného zastupitelstva s čím 
súhlasili všetci poslanci. 



 
Potom si požiadala o slovo pani Oľga Kozáková. V prvom rade vytkla, nesprávnosť číslovania 
poradia na pozvánkach zasadnutia OZ. Pýtala sa, prečo pozvánky nie sú vyhlasované 
v obecnom rozhlase, či sa tak zastupiteľstvo dohodlo, na čo jej pán starosta obce odpovedal, že 
ďakuje za prípomienku, číslovanie sa opraví a vyhlasovanie pozvánky na OZ v obecnom 
rozhlase nie je potrebné, kdeže sú pozvánky zverejňované na webovom sídle aj úradnej tabuli 
obce.  
Taktiež upozornila na nezrovnalosti v zverejnených zmluvách a žiadala zverejnenie rozpočtu 
obce na webovom sídle, ktorý bol schválený OZ na rok 2023.  
Následne požiadal o slovo pán poslanec OZ Ľuboslav Mikula. Pýtal sa, či hlásenia v obecnom 
rozhlase by sa nemohli vykonávať v neskorších popoludňajších hodinách pracovného týždňa a 
rovnako cez víkend. Pán starosta vysvetlil, že aj pracovníci obecného úradu majú určenú 
pracovnú dobu a preto momentálne nie je možné vyhlasovať oznamy neskôr, ako počas 
pracovnej doby.  
Pán Pavol Polák podotkol, aby webové sídlo bolo čím skôr zmodernizované, aby občanom cez 
aplikáciu prichádzali upozornenia a oznamy a zlepšila sa tak informovanosť občanov obce. 
Pán starosta navrhol možnosť do budúcna, ak bude mať obec dostatok finančných prostriedkov 
zakúpenie softwaru ROZaNA - hlásenia, ktorý umožní spustenie hlásenia v rozhlase 
prostredníctvom apikácie v mobilnom telefóne v akomkoľvek čase. Pani Kozáková sa zapojila 
do rozhovoru, že obec má zakúpený program Florian a predchádzajúce pracovníčky ho 
využívali. Starosta prisľúbil, že zamestnaci zaškolia a bude sa využívať zakúpený program na 
hlásenie oznamov v obci. 
 
K bodu 9 – Návrh na uznesenie 
Zapisovateľka prečítala návrh uznesenia. 
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia. 
 
K bodu 10 – Záver 
Starosta na záver poďakoval poslancom a všetkým hosťom za účasť a pripomienky.  
Zastupiteľsvo skončilo o 19:00 hod. 
 
 
Kojatice   2.2.2023 
 
 
Zapisovateľka: Soňa Rusinková   
 
  
Starosta obce:                                                                                    Overovatelia:     
Dušan Katrenič                                                                                    Peter Tartaľ 
                                                                                                             Peter Polák 
 
 
 
 

 


