
   Z Á P I S N I C A 
 z prvého ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Komjaticiach 

konaného dňa 11. decembra 2014 o 18:00 hodine v Obradnej sieni Obecného úradu v  
Komjaticiach. 

1. Úvodné náležitosti.  

Ustanovujúce plenárne zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol 
v zmysle zákona č.369/1990Zb. starosta obce Peter Hlavatý, ktorý privítal prítomných 
poslancov na zasadnutí. 
/ Prezenčná listina zo zasadnutia je prílohou zápisnice /. 

V úvode sa poďakoval občanom obce, poslancom, za ich podporu v komunálnych 
voľbách.  

Prítomní novozvolený poslanci: Ing. Jozef Francel, Dr. Ľudovít Galbavý,PhD., Zuzana 
Garayová, Viliam Hozlár, Július Jahnátek, Martin Janega, Dušan Jaššo, Angela 
Kalužáková, Peter Michalička, Ing. Michal Repka 
Neprítomní poslanci: MUDr. Martin Jaššo  

Z rokovania Obecného zastupiteľstva v Komjaticiach bol vykonaný zvukový 
záznam, ktorý je uložený v archíve záznamov na Obecnom úrade.  

Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s návrhom programu zasadnutia 
obecného zastupiteľstva: 

1. Úvodné náležitosti. 
a) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.  
b) Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do 

obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu. 
c) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnie 

novozvoleným starostom. 
d) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 
e) Vystúpenie starostu obce. 

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia. 
3. Voľba mandátovej a volebnej komisie. 
4. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený  

zvolávať zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
5. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov.   
6. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedov a členov 

komisií. 
7. Informácia o poverení zástupcu starostu. 



8. Záver. 

a.) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.  

Za overovateľa zápisnice boli navrhnutí  poslanci: Ing. Jozef Francel, Bc. Martin Janega 
Zapisovateľ :  Jozef Švec 

     b.) Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb 
do obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu. 

Starosta obce udelil slovo predsedovi miestnej volebnej komisii p. Milanovi Bartovi, aby 
informoval zasadnutie obecného zastupiteľstva o výsledku volieb na roky 2014 – 2018. 

Predseda miestnej volebnej komisie Milan Barta informoval prítomných o výsledkoch 
voľby starostu a poslancov do orgánov samosprávy na volebné obdobie rokov 2014 – 2018 
a odovzdal im osvedčenie o zvolení za starostu a poslanca obecného zastupiteľstva. Predseda 
miestnej volebnej komisie vyzval znovu zvoleného starostu, aby prečítal a podpísal zákonom 
predpísaný sľub. 

c.) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnie 
novozvoleným starostom. 

Znovu zvolený starosta obce prečítal sľub v znení:  

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, 
ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné 
zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej 
funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“  

Znovu zvolený starosta Peter Hlavatý po prečítaní sľub potvrdil podpisom. 

d.) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

Znovu zvolený starosta Peter Hlavatý prečítal sľub poslancov v znení: 

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, 
ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, 
zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie 
poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho 
vedomia a svedomia.“  

Po prečítaní sľubu poslanci svôj sľub potvrdili podpisom. 



e.)  Vystúpenie starostu obce. 
  

Peter Hlavatý, znovu zvolený starosta obce vo svojom príhovore zablahoželal  
novozvoleným poslancom k ich zvoleniu a vymenovaniu za poslancov obecného 
zastupiteľstva, zaželal im pevné zdravie  na nadchádzajúce volebné obdobie, veľa dobrých 
nápadov, myšlienok, aby spolupráca bola na dobrej úrovni v prospech občanov obce.  
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia. 

Starosta obce predniesol obecnému zastupiteľstvu návrh programu: 

2.   Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia. 
3. Voľba mandátovej a volebnej komisie. 
4. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 

zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
5. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov.   
6. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedov a členov komisií. 
7. Informácia o poverení zástupcu starostu. 
8. Záver. 

Starosta obce dal hlasovať: 
Uznesenie č. 1/11122014 

Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE Program zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva v predloženom znení. 

Za hlasovali  poslanci :  Jozef Francel,Ing., Ľudovít Galbavý, Dr., Mgr., PhD., Zuzana Garayová, Viliam Hozlár, Július 
Jahnátek,  Martin Janega,  Dušan Jaššo, Angela Kalužáková, Peter Michalička, Michal Repka, Ing.    
Proti : nikto          
Zdržal sa :  nikto 

3.  Voľba mandátovej a volebnej komisie. 

Starosta obce navrhol členov mandátovej a volebnej komisii, prečítal návrh uznesenia 
a dal hlasovať za každú komisiu osobitne: 

Uznesenie č. 2/11122014 

Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach 

A. VOLÍ mandátovú komisiu v zložení: predseda - Ľudovít Galbavý, Dr., PhD. 
          člen - Angela Kalužáková,  

        Michal Repka, Ing.             

B.    UKLADÁ mandátovej komisii   
a) overiť doklady o zložení sľubu novozvoleného starostu a novozvolených 
poslancov, 



b) zistiť či nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou starostu alebo 
poslanca a to na základe nimi predložených a vlastnoručne podpísaných 
čestných prehlásení, 
c) podať o výsledku svojich zistení správu ustanovujúcemu zasadnutiu 
obecného zastupiteľstva. 

Za hlasovali  poslanci :  Jozef Francel,Ing., Ľudovít Galbavý, Dr., Mgr., PhD., Zuzana Garayová, Viliam Hozlár, Július 
Jahnátek,  Martin Janega,  Dušan Jaššo, Angela Kalužáková, Peter Michalička, Michal Repka, Ing.    
Proti : nikto          
Zdržal sa :  nikto 

Uznesenie č. 3/11122014 
  

Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach 

A. VOLÍ volebnú komisiu v zložení :  predseda – Dušan Jaššo 
   člen -  Viliam Hozlár, Ing., Peter Michalička 

B. UKLADÁ volebnej  komisii dohliadať na priebeh volieb, vykonať v prípade 
tajného hlasovania sčítanie hlasov a podať obecnému zastupiteľstvu správu 
o výsledku volieb.  

Za hlasovali  poslanci :  Jozef Francel,Ing., Ľudovít Galbavý, Dr., Mgr., PhD., Zuzana Garayová, Viliam Hozlár, Július 
Jahnátek,  Martin Janega,  Dušan Jaššo, Angela Kalužáková, Peter Michalička, Michal Repka, Ing.    
Proti : nikto          
Zdržal sa :  nikto 

   

 Po zvolení mandátovej a volebnej komisii, starosta obce požiadal predsedu 
mandátovej komisie Dr. Ľudovíta Galbavého, PhD. o prečítniel správy mandátovej komisie 
o výsledkoch komunálnych volieb na roky 2014 – 2018. 
Po prečítaní správy, starosta obce prečítal návrh uznesenia, ktoré obecné zastupiteľstvo berie 
na vedomie. 

Uznesenie č. 4/11122014 

Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach 

A. BERIE NA VEDOMIE 
1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva, 
2. vystúpenie novozvoleného starostu. 

B. KONŠTATUJE, že 
1. novozvolený starosta obce Peter Hlavatý zložil zákonom predpísaný sľub 

starostu obce, 
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub 

poslanca obecného zastupiteľstva: 
  

Jozef Francel, Ing. 
Ľudovít Galbavý, Dr., Mgr., PhD. 



Zuzana Garayová 
Viliam Hozlár 
Július Jahnátek 
Martin Janega, Bc. 
Dušan Jaššo 
Angela Kalužáková 
Peter Michalička 
Michal Repka, Ing. 

4.  Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený 
zvolávať zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

V ďaľšom bode programu starosta obce navrhol obecnému zastupiteľstvu poveriť 
poslanca Dušana Jaššu, zvolávaním zasadnutí obecného zastupiteľstva. 
Starosta obce prečítal návrh uznesenia a dal hlasovať: 

Uznesenie č. 5/11122014 

Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach POVERUJE poslanca Dušana Jaššu 
zvolávaním zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, 
ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Za hlasovali  poslanci :  Jozef Francel,Ing., Ľudovít Galbavý, Dr., Mgr., PhD., Zuzana Garayová, Viliam Hozlár, Július 
Jahnátek,  Martin Janega,  Angela Kalužáková, Peter Michalička, Michal Repka, Ing.    
Proti : nikto          
Zdržal sa :  Dušan Jaššo 

5. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov. 

V ďalšom starosta obce predložil Obecnému zastupiteľstvu v Komjaticiach návrh na 
zriadenie obecnej rady a voľbu jej členov. Starosta obce navrhol za členov obecnej rady 
prvých troch poslancov s  najvyšším počtom získaných hlasov v komunálnych voľbách. 
Poslankyňa Zuzana Garayová mala pripomienku, aby v obecnej rade pracoval nezávislý, 
prípadne poslanec z inej politickej strany. 
Starosta obce požiadal poslankyňu, aby predniesla návrh, čo neurobila. 
Starosta obce predniesol návrh uznesenia a dal hlasovať: 

Uznesenie č. 6/11122014 

Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach 

A. ZRIAĎUJE 
obecnú radu 



B. VOLÍ za členov obecnej rady 

1. Ľudovít Galbavý, Dr., Mgr., PhD. 
2. Dušan Jaššo 

Za hlasovali  poslanci :  Jozef Francel,Ing., Ľudovít Galbavý, Dr., Mgr., PhD.,Viliam Hozlár, Martin Janega,  Dušan Jaššo, 
Angela Kalužáková, Peter Michalička, Michal Repka, Ing.    
Proti : Július Jahnátek          
Zdržal sa :  Zuzana Garayová 

6.  Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedov a členov 
komisii. 

V ďalšom starosta obce predložil Obecnému zastupiteľstvu v Komjaticiach návrh na 
zriadenie komisií, určenie ich náplne práce a voľbu ich predsedov a členov.  
Navrhol obecnému zastupiteľstvu zriadiť na dnešnom rokovaní finančno stavebnú komisiu, 
zatiaľ bez členov komisii a požiadal poslancov obecného zastupiteľstva o prehodnotenie 
potreby zriadenia prípadných ďalších komisii a členov komisíí na najbližšom rokovaní 
obecného zastupiteľstva. 
Starosta obce predniesol návrh uznesenia a dal hlasovať: 

Uznesenie č. 7/11122014 

Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach 

A. ZRIAĎUJE 
Finančno stavebnú komisiu. 

B. URČUJE 
náplň práce finančno stavebnej komisie, a to hlavne: 

- Vypracovanie stanoviska k rozpočtu obce, jeho zmenám a doplnkom. 
- Spolupráca pri vypracovaní VZN vo finančnej a stavebnej oblasti.    
- Stanoviská k návrhu záverečného účtu. 
- Kontrola dodržiavanie VZN v ekonomickej oblasti. 
- Vypracovanie stanoviska k stavebnej činnosti v obci. 
- Stanoviská k návrhom územnému plánu obce. 

A ďalšie iné úkony podľa potreby obce. 

Za hlasovali  poslanci :  Jozef Francel,Ing., Ľudovít Galbavý, Dr., Mgr., PhD., Zuzana Garayová, Viliam Hozlár, Július 
Jahnátek,  Martin Janega,  Dušan Jaššo, Angela Kalužáková, Peter Michalička, Michal Repka, Ing.    
Proti : nikto          
Zdržal sa :  nikto 



   
7. Informácia o poverení zástupcu starostu. 

V ďalšom bode programu starosta obce predložil Obecnému zastupiteľstvu v 
Komjaticiach informáciu o poverení poslanca Ľudovíta Galbavého, Dr., Mgr., PhD., 
zastupovaním starostu obce počas neprítomnosti a v poverených činnostiach. 

Uznesenie č. 8/11122014 

Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach 
  
A. BERIE NA VEDOMIE poverenie poslanca obecného zastupiteľstva Ľudovíta 

Galbavého, Dr., Mgr., PhD.,  zastupovaním starostu obce. 

8.  Záver 

Starosta obce poďakoval poslancom  Obecného zastupiteľstva a občanom, účastníkom 
zasadnutia za účasť a na záver im zaželal veľa zdravia  a dobrých rozhodnutí v novom 
volebnom období  rokov 2014 – 2018. 

                                                                                                                             
Starosta obce: Peter Hlavatý – Podpísané   Overovatelia: Jozef Francel, Ing. - Podpisané 
        
        Martin Janega, Bc. - Podpísané 

   
    

Prednosta OcU: Jozef  Švec - Podpísané       
                       

Zapisovateľ:  Jozef  Švec - Podpísané 


