Uznesenie
z 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Komjaticiach konaného
15. júna 2011

A/ Obecné zastupiteľstvo - SCHVAĽUJE
39/15062011

Voľbu hlavného kontrolóra obce Komjatice Ing. Štefana Piku

40/15062011

Ţiadosť Spoločnosti Zlatý vek o prenájom priestorov pre zriadenie Domu sociálnych sluţieb.
Výšku nájomného prerokovať na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
41/15062011
Doplnok č. 1 k VZNč.1/2/2008 o nakladaní s odpadmi o písmeno e)

Zabezpečuje sa kontajnerový zber elektroodpadu v školských zariadeniach, na úradoch
a v iných verejných inštitúciách a v súkromných firmách.
42/15062011
Prenájom nebytových priestorov v starom kine p. Monike Výberiovej/ na sklad/
Výšku nájomného prerokovať na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
43/15062011
Futbalovému klubu Komjatice finančný príspevok na vyplatenie hudobnej kapely pri
príleţitosti konania hodovej zábavy vo výške 500 Eur.

44/15062011
Ţiadosť súboru Komjatičanka o dotáciu na kroje vo výške 600 Eur.

45/15062011
Plat starostu Petra Hlavatého
S účinnosťou od 1.6.2011

a/ podľa § 3 ods.1 zák.č.253/1994 Z.z. 2,17 násobok
b/ podľa § 4 ods.2 zák.č.253/1994 z.z. zvýšený o 12 %
Plat starostu obce po úprave činí 1869 Eur.
a
dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov

46/15062011
Hokejbalistom finančný príspevok vo výške 200 Eur na náklady činnosti.

B/ Obecné zastupiteľstvo - Berie na vedomie
47/15062011
Petíciu občanov za zníženie nájomného za hroby a poveruje starostu obce do najbližšieho
zastupiteľstva vypracovať audit nákladov ( analyzu ) príjmov a výdavkov na cintorín.

C/ Obecné zastupiteľstvo - SÚHLASÍ
48/15062011
Zo zapojením sa do výzvy na rekonštrukciu Zdravotného strediska s 5 % účasťou obce.

49/15062011

S poverením starostu obce jednať s. p. Barátom o výške nájomného za prenajaté priestory v
KD.
50/15062011

S opravou šatní a telocvične do začiatku nového školského roku 2011/2012

D/ Obecné zastupiteľstvo- Berie na vedomie
51/15062011
Kontrolu uznesení prijatých predchádzajúcim plenárnym zasadnutím konaným dňa 13.04.2011 boli
splnené.
52/15062011

Ţiadosť spolku Červený kríţ na prednostné vyšetrenie darcov krvi u lekárov a prísľub starostu obce
jednať o poţiadavke s lekármi o moţnosti prednostného vyšetrenia.
Za hlasovali poslanci : Mgr. Mária Ďerďáková , Ing. Jozef Francel, Dr. Ľudovít Galbavý, Dušan Jaššo, , MUDr. Martin Jaššo,
Michalička, Bc. Ivan Novák , Angela Kaluţáková, Ing. Július Jahnátek
Proti : nikto

Peter

Zdržal sa : nikto

10. Záver :
Po
skončení diskusie starosta obce Peter Hlavatý ukončil zasadnutie obecného
zastupiteľstva a poďakoval prítomným za účasť

Starosta obce :

Overovatelia :

Peter Hlavatý

Angela Kaluţáková

Zapisovateľ :

Ing. Jozef Francel

Ruţena Fridrichová

