
  Z Á P I S N I C A !
z 14.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Komjaticiach 

konaného dňa 28. novembra 2013 o 18:00 hodine v zasadačke 
Obecného úradu v Komjaticiach. ! !

1. Rokovanie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol v zmysle zákona č.
369/1990Zb. starosta obce Peter Hlavatý, ktorý privítal prítomných poslancov na zasadnutí. 
Nahliadnutím do prezenčnej listiny konštatoval, že na zasadnutí je prítomných 10 poslancov 
Obecného zastupiteľstva z celkového počtu 11 poslancov, tým je splnená podmienka, aby 
bolo Obecné zastupiteľstvo uznášania schopné. 

    
 / Prezenčná listina zo zasadnutia je prílohou zápisnice /. !
Prítomní poslanci: Mgr. Mária Derďáková , Ing. Jozef Francel, Dr. Ľudovít Galbavý PhD., 
MUDr. Hana Grófová, Ing. Ľubica Christovová, Dušan Jaššo, MUDr. Martin Jaššo, Angela 
Kalužáková, Peter Michalička, Jozef Vrabec,   !
O ospravedlnenie požiadal: Ing. Július Jahnátek, !

Uznesenie č. 192/28112013 !
Obecné zastupiteľstvo obce Komjatice OSPRAVEDLŇUJE neprítomnosť poslanca    

Ing. Juliusa Jahnatka  z dôvodu práceneschopnosti. !!
Za hlasovali  poslanci :  Mgr. Mária Derďáková , Ing. Jozef Francel, Dr. Ľudovít Galbavý PhD., MUDr. Hana Grófová, Ing. 
Ľubica Christovová, Dušan Jaššo, MUDr. Martin Jaššo, Angela Kalužáková, Peter Michalička, Jozef Vrabec,   
Proti : nikto          
Zdržal sa :  nikto !

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. Otvorenie zasadnutia. 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.  
3. Kontrola plnenia uznesení. 
4. Prerokovanie návrhu na rekonštrukciu Kalvárie na miestnom cintoríne. 
5. Prerokovanie návrhu rozpočtu na roky 2014 - 2016. 
6. Úprava rozpočtu na rok 2013. 
7. Prerokovanie návrhu VZN č. 3/2013 o dani z nehnuteľnosti na rok 2014 a na ďalšie 

zdaňovacie obdobie na území obce Komjatice. 
8. Prerokovanie návrhu Organizačného poriadku obce Komjatice. 
9. Prerokovanie návrhu zmluvy o prenájme a správe majetku obce Komjatice / obecný 

vodovod /   s ZVS, a.s., Nitra. 
10. Prerokovanie podania žiadosti o dotáciu Prevencia kriminality v obci Komjatice - 

2014 / rozšírenie kamerového systému /. 
11. Prerokovanie novej nájomnej zmluvy s firmou ALAS Slovakia, ťažba štrkopieskov. 
12. Prerokovanie poradovníka nájomcov v obecných nájomných bytoch. 
13. Prerokovanie úveru na opravu materskej škôlky. 



14. Prerokovanie žiadosti na odkúpenie obecného pozemku / Ivan Solčiansky /.   
15. Rôzne   
16. Diskusia. 
17. Záver. !
Starosta obce požiadal poslancov o vyjadrenie k návrhu programu. Zo strany poslancov neboli 

vznesené žiadne pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy. 
Starosta obce dal hlasovať : !
Za hlasovali  poslanci :  Mgr. Mária Derďáková , Ing. Jozef Francel, Dr. Ľudovít Galbavý PhD., MUDr. Hana Grófová, Ing. 
Ľubica Christovová, Dušan Jaššo, MUDr. Martin Jaššo, Angela Kalužáková, Peter Michalička, Jozef Vrabec,   
Proti : nikto          
Zdržal sa :  nikto !
  

2. Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice. !
Za overovateľa zápisnice bol určení  poslanci: Dr. Ľudovít Galbavý PhD., Ing. Ľubica 
Christovová 
Zapisovateľ :  Jozef Švec !
Starosta obce prečítal návrh uznesenia a dal hlasovať: !

Uznesenie č. 193/28112013 !
Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE vytvorenie pracovných 

komisií  podľa návrhu starostu obce. !!
Za hlasovali  poslanci :  Mgr. Mária Derďáková , Ing. Jozef Francel, Dr. Ľudovít Galbavý PhD., MUDr. Hana Grófová, Ing. 
Ľubica Christovová, Dušan Jaššo, MUDr. Martin Jaššo, Angela Kalužáková, Peter Michalička, Jozef Vrabec,   
Proti : nikto          
Zdržal sa :  nikto !!
3.  Kontrola plnenia uznesení. !

Starosta obce vykonal kontrolu plnenia Uznesení z predchádzajúcich rokovaní Obecného 
zastupiteľstva v Komjaticiach, konštatoval že všetky uznensenia boli SPLNENÉ. !

Uznesenie č. 194/28112013 !
Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach BERIE NA VEDOMIE kontrolu plnenia 

uznesení z predchádzajúcich rokovaní  Obecného zastupiteľstva. !!
4.  Prerokovanie návrhu na rekonštrukciu Kalvárie na miestnom cintoríne. !

V ďaľšom bode programu starosta obce informoval OZ o zámere rekonštrukcie 
Kalvárie na miestnom cintoríne. 
V rozprave vystúpil poslanec Jozef Vrabec, informoval OZ o jednaní a ponuke PPD 
v  Komjaticiach správcovi farnosti v Komjaticiach. 



Správca farnosti v Komjaticiach, pán farár Mgr. Štefan Vicen, písomne predložil obecnému 
zastupiteľstvu ponuku Rímskokatolíckej cirkvi v Komjaticiach návrh na záchranu pôvodnej 
školy O. Cabana na Hornej ulici č. 3 a na vytvorenie priestorov pre Centrum voľného času pre 
občanov. 
Poslankyňa Mgr. Mária Derďáková, vyjadrila podporné stanovisko k návrhu správcu farnosti, 
Kalvária je dominantou obce, tak sa k tomu treba stavať. 
Poslanec MUDr. Martin Jaššo, navrhol zriadiť komisiu na riešenie rekonštrukcie. 
Zástupca starostu Dr. Ľudovít Galbavý PhD., vysvetlil OZ  možnosti obce Komjatice pri 
riešení rekonštrukcie.  
Starosta obce predniesol návrh uznesenia a dal hlasovať: !

Uznesenie č. 195/28112013 !
Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE finančnú dotáciu z rozpočtu 

obce na opravu Kalvárie na miestnom cintoríne vo výške 15 000 €.  !
Za hlasovali  poslanci :  Mgr. Mária Derďáková , Ing. Jozef Francel, Dr. Ľudovít Galbavý PhD., MUDr. Hana Grófová, Ing. 
Ľubica Christovová, Dušan Jaššo, MUDr. Martin Jaššo, Angela Kalužáková, Peter Michalička, Jozef Vrabec,   
Proti : nikto          
Zdržal sa :  nikto ! !
5.  Prerokovanie návrhu rozpočtu na roky 2014 - 2016. !

V ďaľšom bode programu starosta obce predložil OZ rozpočet na roky 2014 – 2016. 
Materiál k prejednávanému bodu mali poslanci k dispozícii pred zasadnutím OZ, bol 
zverejnený v zákonnej lehote na miestach obvyklom pre zverejnenie ( vývesná tabuľa a web-
stránka obce ). 
Návrh Rozpočtu na roky 2014 – 2016 bol prerokovaný na zasadnutí Obecnej rady dňa 
25.11.2013. 
K návrhu Rozpočtu na roky 2014 – 2016, zaujal písomné stanovisko hlavný kontrolór obce, 
ktorý konštatoval, že je v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy, je zostavený podľa rozpočtovej klasifikácie ustanovenej MF SR. 
Bola splnená zákonná povinnosť podľa ods. 3. § 9 zákona o obecnom zriadení o zverejňovaní 
rozpočtu najmenej 15 dní pred schválením. 
Ropočet je vyrovnaný a doporučil ho OZ schváliť s prípadnými pripomienkami. 
Súčasťou návrhu rozpočtu sú aj žiadosti o poskytnutie dotácii z rozpočtu obce pre jednotlivé 
organizácie, združenia na činnosť, dotácie boli schvaľované spoločne v predloženom znení. 
Námietky zo strany poslancov neboli vznesené. !
V rozprave poslanec Ing. Jozef Francel požiadal starostu obce o vysvetlenie účelovosti  
dotácie Poľovníckej spoločnosti Komjatice. 
Starosta obce predniesol návrh uznesenia a dal hlasovať: !

Uznesenie č. 196/28112013 !
Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE  Návrh rozpočtu na roky 

2014 – 2016 v predloženom znení bez pripomienok. 



Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE dotáciu:  !
Miestny spolok  Červeného kríža v Komjaticiach    500 Eur !
FK ŠCH MANDAČKA, KOMJATICE     250 Eur !
Peter Šlosár, G. Svobodu, Komjatice     300 Eur !!
Poľovnícka spoločnosť Komjatice                 850 Eur !
Komjatický mládežnícky parlament     600 Eur 
  
Miestna organizácia Matice Slovenskej     400 Eur !!
Farmársky  krúžok pri ZŠ       400 Eur !!
Folklórna spevácka skupina Komjatičanka    200 Eur !
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov    400 Eur ! !

Za hlasovali  poslanci :  Mgr. Mária Derďáková , Ing. Jozef Francel, Dr. Ľudovít Galbavý PhD., MUDr. Hana 
Grófová, Ing. Ľubica Christovová, Dušan Jaššo, MUDr. Martin Jaššo, Angela Kalužáková, Peter Michalička, Jozef 
Vrabec,   
Proti : nikto          
Zdržal sa :  nikto !!

6. Úprava rozpočtu obce na rok 2013.  !
Starosta obce predniesol OZ návrh na úpravu rozpočtu na rok 2013 s odvolaním sa na 

prejednávaný návrh Rozpočtu na roky 2014 – 2016. 
Materiál k prejednávanému bodu mali poslanci k dispozícii pred zasadnutím OZ, bol 
zverejnený v zákonnej lehote na miestach obvyklom pre zverejnenie ( vývesná tabuľa a web-
stránka obce ).  
Konečný upravený rozpočet sa bude schvalovať po ukončení kalendárneho roka. 
Starosta obce prečítal návrh uznesenia a dal hlasovať: !

Uznesenie č. 197/28112013 !
Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach  návrh na Úpravu rozpočtu na rok 2013 

SCHVAĽUJE  v predloženom znení.  !
Za hlasovali  poslanci :  Mgr. Mária Derďáková , Ing. Jozef Francel, Dr. Ľudovít Galbavý PhD., MUDr. Hana Grófová, Ing. 
Ľubica Christovová, Dušan Jaššo, MUDr. Martin Jaššo, Angela Kalužáková, Peter Michalička, Jozef Vrabec,   
Proti : nikto          
Zdržal sa :  nikto !!



7. Prerokovanie návrhu VZN č. 3/2013 o dani z nehnuteľnosti na rok 2014 
a na ďalšie zdaňovacie obdobia na území obce Komjatice.  !

Material k prejednávanému bodu mali poslanci k dispozícii pred zasadnutím OZ, bol 
zverejnený v zákonnej lehote na miestach obvyklom pre zverejnenie ( vývesná tabuľa a web-
stránka obce ), námietky zo strany poslancov neboli vznesené, starosta obce informoval OZ 
na potrebu schváliť VZN trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, dal hlasovať : 
Starosta obce prečítal návrh uznesenia a dal hlasovať: !

Uznesenie č. 198/28112013 !
Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE VZN č. 3/2013  – o dani 
z nehnuteľnosti na rok 2014 a na ďalšie zdaňovacie obdobia na území obce Komjatice 
v predloženom znení. !
Za hlasovali  poslanci :  Mgr. Mária Derďáková , Ing. Jozef Francel, Dr. Ľudovít Galbavý PhD., MUDr. Hana Grófová, Ing. 
Ľubica Christovová, Dušan Jaššo, MUDr. Martin Jaššo, Angela Kalužáková, Peter Michalička, Jozef Vrabec,   
Proti : nikto          
Zdržal sa :  nikto !!
   8.   Prerokovanie návrhu Organizačného poriadku obce Komjatice. !
Ďalším bodom programu bolo prerokovanie návrhu Organizačného poriadku obce Komjatice. 
Materiál k prejednávanému bodu mali poslanci k dispozícii pred zasadnutím OZ, bol 
zverejnený v zákonnej lehote na miestach obvyklom pre zverejnenie ( vývesná tabuľa a web-
stránka obce ). 
Starosta obce predniesol návrh uznesenia a dal hlasovať: !

Uznesenie č. 199/28112013 !
Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach  SCHVAĽUJE   Organizačný poriadok obce 

Komjatice v predloženom znení. !
Za hlasovali  poslanci :  Mgr. Mária Derďáková , Ing. Jozef Francel, Dr. Ľudovít Galbavý PhD., MUDr. Hana Grófová, Ing. 
Ľubica Christovová, Dušan Jaššo, MUDr. Martin Jaššo, Angela Kalužáková, Peter Michalička, Jozef Vrabec,   
Proti : nikto          
Zdržal sa :  nikto !
    

9. Prerokovanie návrhu zmluvy o prenájme a správe majetku obce 
Komjatice / obecný vodovod / s ZVS, a.s. Nitra. 

    
V ďalšom starosta obce informoval poslancov Obecného zastupiteľstva o návrhu zmluvy 

o prevádzkovaní verejného vodovodu.  
Starosta obce predniesol návrh uznesenia a dal hlasovať: !

Uznesenie č. 200/28112013 !



Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE prevádzkovanie 
vodohospodárskeho majetku obce, verejného vodovodu ,, Komjatice – vodovod ,,  
Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. Nitra, zmluvou č. 40/06/42765/13 
o prevádzkovaní na dobu neurčitú za podmienok určených v zmluve. !
Za hlasovali  poslanci :  Mgr. Mária Derďáková , Ing. Jozef Francel, Dr. Ľudovít Galbavý PhD., MUDr. Hana Grófová, Ing. 
Ľubica Christovová, Dušan Jaššo, MUDr. Martin Jaššo, Angela Kalužáková, Peter Michalička, Jozef Vrabec,   
Proti : nikto          
Zdržal sa :  nikto 

10.  Prerokovanie podania žiadosti o dotáciu Prevencia kriminality v obci 
Komjatice - 2014 / rozšírenie kamerového systému /. !
V ďalšom bode programu starosta obce informoval OZ o zámere opätovného podania 

žiadosti o dotáciu na rozšírenie kamerového systému v obci. 
Starosta obce predniesol návrh uznesenia a dal hlasovať: !

Uznesenie č. 201/28112013 
  

Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE podanie žiadosti o 
poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie 
kriminality. 
 Vyhlasovateľ výzvy:  Rada vlády SR pre prevenciu kriminality 
 Názov projektu: Prevencia kriminality v obci Komjatice –  2014  
 Maximálny rozpočet: 14 136,75 Eur s DPH 
 Minimálna výška kofinancovania: 20% !
Za hlasovali  poslanci :  Mgr. Mária Derďáková , Ing. Jozef Francel, Dr. Ľudovít Galbavý PhD., MUDr. Hana Grófová, Ing. 
Ľubica Christovová, Dušan Jaššo, MUDr. Martin Jaššo, Angela Kalužáková, Peter Michalička, Jozef Vrabec,   
Proti : nikto          
Zdržal sa :  nikto !!

11.  Prerokovanie novej nájomnej zmluvy s firmou ALAS Slovakia, ťažba 
štrkopieskov. !

Starosta obce informoval poslancov Obecného zastupiteľstva o žiadosti podanej firmou 
ALAS Slovakia, s.r.o. o zníženie nájomného za ťažbu štrkopieskov. 
Starosta obce predniesol návrh uznesenia a dal hlasovať: !

Uznesenie č. 202/28112013 !
Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE Dodatok č. 2 k nájomnej 

zmluve uzatvorenej dňa 26.5.2005 medzi obcou Komjatice a firmou ALAS Slovakia 
s.r.o., 
ktorou sa upravuje suma za každý vyexpedovaný m3 štrkopiesku na 0,65 € za 
kalendárny rok 2013 a 2014.  !
Za hlasovali  poslanci :  Mgr. Mária Derďáková , Ing. Jozef Francel, Dr. Ľudovít Galbavý PhD., MUDr. Hana Grófová, Ing. 
Ľubica Christovová, Dušan Jaššo, Angela Kalužáková, Peter Michalička, Jozef Vrabec,   
Proti : nikto          
Zdržal sa :  MUDr. Martin Jaššo 



!!
12.  Prerokovanie poradovníka nájomcov v obecných nájomných bytoch. !

V ďalšom bode programu starosta obce predniesol Obecnému zastupiteľstvu návrh na 
schválenie poradovníka nájomcov v nájomných bytoch obce Komjatice.  
Starosta obce predniesol návrh uznesenia a dal hlasovať: !! !

Uznesenie č. 203/28112013 !
Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE  poradovník nájomcov v 

nájomných bytoch obce Komjatice v nasledovnom poradí: !
1.  Michaela Hudecová  Komjatice, Nitrianska 4 
2.  Petra Baková, rod. Rácová Komjatice, Fučíkova 11 
3.  Zuzana Ištvanová, rod. Nová Komjatice, 28. marca 9 
4.  Ľuboš Rác    Komjatice, Dolná 7 
5.  Marek Porubský   Komjatice, Poštová 16 
6.  Zuzana Vavríková  Komjatice, M.R.Štefánika 
7.  Jana Miková   Komjatice, Vinodolská 8 
8.  Tomáš Melichárek  Komjatice, Poštová 16 
9. Mária Molnárová   Komjatice, Hradská 55 
10. Mária Baroňová   Komjatice, Gen. Svobodu 13 
11. Eva Buranská   Komjatice, Novozámocká 1 
12. Zdenka Ševčíková  Komjatice, Cintorínska 3 !
13. Ingrid Orelová   Komjatice, 1. Mája 7 
14. Jarmila Smolenová  Slovenská Ves  396 !

Za hlasovali  poslanci :  Mgr. Mária Derďáková , Ing. Jozef Francel, Dr. Ľudovít Galbavý PhD., MUDr. Hana Grófová, Ing. 
Ľubica Christovová, Dušan Jaššo, MUDr. Martin Jaššo, Angela Kalužáková, Peter Michalička, Jozef Vrabec,   
Proti : nikto          
Zdržal sa :  nikto !!

13.  Prerokovanie úveru na opravu materskej škôlky. !
V ďalšom starosta obce informoval Obecné zastupiteľstvo o stave prác na oprave 

materskej školy, vysvetlil poslancom Obecného zastupiteľstva potrebu vykonať práce naviac, 
hlavne celkové odstránenie stropov a podláh na poschodiach a zosilnenie nosníkov, ktoré 
statici vyhodnotili ako nevyhovujúce z bezpečnostného hľadiska. Z dôvodu neprevádzkovania 
školy sa znehodnotila funkčnosť kotlov, ktoré boli podddimenzované, bude potrebné vykonať 
opätovne revízne kontroly a vystaviť revízne správy kotlov, elektrických rozvodov. 
Starosta obce navrhol schválený úver navýšiť o sumu 67 000 €.   
Starostu obce predniesol návrh uznesenia a dal hlasovať: !

Uznesenie č. 204/28112013 



!
Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE navýšenie existujúceho 

investičného úveru o sumu  67 000 €, ktorý bude použitý na financovanie rekonštrukcie 
materskej škôlky pričom ručenie zostáva formou vlastnej biankozmenky Dlžníka a 
podpísaním dohody o vyplňovacom práve k biankozmenke uzavretej medzi Dlžníkom a 
Veriteľom.  !
Za hlasovali  poslanci :  Mgr. Mária Derďáková , Ing. Jozef Francel, Dr. Ľudovít Galbavý PhD., MUDr. Hana Grófová, Ing. 
Ľubica Christovová, Dušan Jaššo, MUDr. Martin Jaššo, Angela Kalužáková, Peter Michalička, Jozef Vrabec,   
Proti : nikto          
Zdržal sa :  nikto !!

14.  Prerokovanie žiadosti o odkúpenie obecného pozemku. !!
V ďaľšom bode programu starosta obce predniesol žiadosť Ivana Solčianskeho, bytom 

ul. Andovská č. 11/8188, Nové Zámky o odkúpenie časti pozemku, parcela č. 806/1 v rozsahu 
podľa prilohovaného geometrického plánu č. 31/2013, parc.č. 153/3 o výmere 111 m2, parc.č. 
153/4 o výmere 6 m2, parc.č. 153/5 o výmere 91 m2, spolu v celkovej výmere 208 m2, 
priamym predajom, do jeho výlučného vlastníctva v celosti. 
Materiál k prejednávanému bodu mali poslanci k dispozícii pred zasadnutím OZ, bol 
zverejnený v zákonnej lehote na miestach obvyklom pre zverejnenie ( vývesná tabuľa a web-
stránka obce ). 
Zámer bol zverejnený na vývesnej tabuli a WEB stránke obce v zákonnej lehote, ako prípad 
hodný osobitného zreteľa. 
Starosta doporučil OZ pozemok odpredať za cenu podľa znaleckého posudku, nákladov na 
vypracovanie kúpnej zmluvy a znaleckého posudku. 
Starostu obce predniesol návrh uznesenia a dal hlasovať: !

Uznesenie č. 205/28112013 
  

Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE na základe Zámeru, vydaného 
obcou Komjatice, ktorý bol vyvesený dňa 11.11.2013 a zvesený dňa 28.11.2013, v zmysle 
§ 9, odst. 2, pís. a) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku. Prevod vlastníctva 
nehnuteľného majetku sa bude realizovať formou priameho predaja na základe § 9, 
odst. 2, pís. c) zákona číslo 138/1991 Zb., a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
v zmysle § 9a, odst. 8, pís. e) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, za cenu vypočítanú podľa znaleckého posudku, náklady za 
vypracovanie znaleckého posudku a administratívne náklady. O vyššie uvedenej 
skutočnosti rozhodlo obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa bola skutočnosť, že v zmysle žiadosti zo dňa 
07.10.2013, chcel Ivan Solčiansky odkúpiť odčlenenú časť parcely registra ,,E,, číslo 
806/1, ktorej výlučným vlastníkom v celosti je obec Komjatice, a to diel číslo 7, 8 a 9, 
v zmysle vypracovaného geometrického plánu číslo 31/2013, za účelom vyporiadania si 
svojich vlastníckych vzťahov k danej nehnuteľnosti. Vyššie uvedenej žiadosti obecné 
zastupiteľstvo v Komjaticiach vyhovelo. !



Predmetom prevodu je nehnuteľnosť, ktorá je evidovaná na Okresnom úrade Nové 
Zámky, Katastrálny odbor v obci, v katastrálnom území KOMJATICE  t a k t o: !
LIST VLASTNÍCTVA číslo 2432, parcela registra ″E″  
 parcelné číslo 806/1 – 2912 m2 – zastavané plochy a nádvoria  
 ktorá patrí podľa B 1 obci Komjatice v celosti. !

- vyššie uvedené parcelné číslo bolo zamerané geometrickým plánom číslo 
31/2013, vyhotoveným dňa 21.08.2013 Ing. Martou Hesounovou a úradne overeným dňa 
04.09.2013 Správou katastra Nové Zámky, pričom vznikli po zameraní tieto 
nehnuteľnosti: !
- diel číslo 7 o výmere 111 m2, ktorý vznikol odčlenením z parcely registra ″E″ 
číslo 806/1 – 2912 m2 – zastavané plochy a nádvoria a ktorý sa pričlenil 
k novovytvorenej parcele registra ″C″ číslo 153/3 – 111 m2 – zastavané plochy 
a nádvoria, 

- diel číslo 8 o výmere 6 m2, ktorý vznikol odčlenením z parcely registra ″E″ číslo 
806/1 – 2912 m2 – zastavané plochy a nádvoria a ktorý sa pričlenil 
k novovytvorenej parcele registra ″C″ číslo 153/4 – 6 m2 – zastavané plochy 
a nádvoria, 

- diel číslo 9 o výmere 91 m2, ktorý vznikol odčlenením z parcely registra ″E″ číslo 
806/1 – 2912 m2 – zastavané plochy a nádvoria a ktorý sa pričlenil 
k novovytvorenej parcele registra ″C″ číslo 153/5 – 91 m2 – zastavané plochy 
a nádvoria; !

Vyššie uvedené diely číslo 7, 8 a 9 budú prevedené kúpnou zmluvou do výlučného 
vlastníctva v celosti, a to pre: !
Ivan SOLČIANSKY, r. Solčiansky, nar.             r.č.             ,  trvale bytom Nové Zámky,    !
Za hlasovali  poslanci :  Mgr. Mária Derďáková , Ing. Jozef Francel, Dr. Ľudovít Galbavý PhD., MUDr. Hana Grófová, Ing. 
Ľubica Christovová, Dušan Jaššo, MUDr. Martin Jaššo, Angela Kalužáková, Peter Michalička, Jozef Vrabec,   
Proti : nikto          
Zdržal sa :  nikto !!
15.    Rôzne !
 Starosta obce predniesol Obecnému zastupiteľstvu žiadosť TESCO STORES SR, a.s. 
o prenájom časti 24 m2, pozemku parc.č. 806/1 zaúčelom vybudovania kovového prístrešku 
na dočasné umiestnenie prepraviek. 
 Starostu obce predniesol návrh uznesenia a dal hlasovať: !

Uznesenie č. 206/28112013 !
Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE prenájom pozemku parc.č. 

806/1 o výmere 24 m2, pre fa TESCO STORES, a.s. Kamenné námestie 1/A, Bratislava, 



za účelom vybudovania prístrešku na dočasné umiestnenie prepraviek, za nájomné vo 
výške 120 € ročne. !
Za hlasovali  poslanci :  Mgr. Mária Derďáková , Ing. Jozef Francel, Dr. Ľudovít Galbavý PhD., MUDr. Hana Grófová, Ing. 
Ľubica Christovová, Dušan Jaššo, MUDr. Martin Jaššo, Angela Kalužáková, Peter Michalička, Jozef Vrabec,   
Proti : nikto          
Zdržal sa :  nikto !!

V ďalšom starosta obce oboznámil Obecné zastupiteľstvo s už známym návrhom 
Rímskokatolíckej cirkvi farnosť Komjatice. !!

V ďalšom starosta obce predniesol Obecnému zastupiteľstvu žiadosť o vydanie 
súhlasného stanoviska na zriadenie vecného bremena stavby  NZ_Komjatice, 2x6 b.j. NNK, v 
prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. 
Starostu obce predniesol návrh uznesenia a dal hlasovať: !!!

Uznesenie č. 207/28112013 !!
Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SÚHLASÍ so zriadením vecného bremena 

stavby NZ_Komjatice, 2x6 b.j. NNK, bezodplatne, podľa GP č. 155/2013, vyhotoviteľ 
GEODETI, Ing. Miroslav Kováč, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, 
a.s. Ide o nasledovné nehnuteľnosti: !

!!
Za hlasovali  poslanci : Ing. Jozef Francel, Dr. Ľudovít Galbavý PhD., MUDr. Hana Grófová, Ing. Ľubica Christovová, 
Dušan Jaššo, MUDr. Martin Jaššo, Angela Kalužáková, Peter Michalička, Jozef Vrabec,   
Proti : nikto          
Zdržal sa :  Mgr. Mária Derďáková  !
 Starosta obce predniesol Obecnému zastupiteľstvu návrh plánu činnosti hlavného 
kontrolóra na I. polrok 2014. 
Materiál k návrhu plánu činnosti mali poslanci k dispozícii pred zasadnutím Obecného 
zastupiteľstva. 
  

Uznesenie č. 208/28112013 !

Parceln
é číslo

Reg
. KN

LV 
č.

Výmer
a v m2 Druh pozemku Katastrálne 

územie Obec Okres

1/1 C 1 10331 Zastavané plochy a nádvoria Komjatice Komjatice Nové 
Zámky

1/2 C 1 7766 Zastavané plochy a nádvoria Komjatice Komjatice Nové 
Zámky

34/1 C 1 6554 Zastavané plochy a nádvoria Komjatice Komjatice Nové 
Zámky

38 E 243
2 1798 Ostatné plochy Komjatice Komjatice Nové 

Zámky



Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach BERIE NA VEDOMIE plán hlavného 
kontrolóra obce na I. polrok 2014. !!
16.    Diskusia !

V diskusiii starosta obce informoval Obecné zastupiteľstvo o zámere rekonštrukcie 
Domu smútku na miestnom cintoríne. 
Ďalej informoval Obecné zastupiteľstvo o rekonštrukcii verejného osvetlenia. 
Pozval poslancov Obecného zastupiteľstva na oslavu 200. Výročia narodenia Ondreja 
Cabana. !
Poslankyňa Mgr. Mária Derďáková – tabuľka Strom roka / platan /,  osvetlenie v parku. !
Poslanec Jozaf Vrabec – novovybudovaný chodník na Hviezdoslavovej ulici, nerovný povrch. !
Poslanec Ing. Jozef Francel – šmýkalka v parku, kanalizačná prípojky na ul. G. Svobodu !
Poslanec Peter Michalička – pokračovanie v budovaní obecnej kanalizáie. 
  !!!!
17.     Záver !!
Starosta obce poďakoval všetkým poslancom  Obecného zastupiteľstva a občanom, účastníkom 
rokovania Obecného zastupiteľstva za účasť.  
    
                                                      
                                                                                           
Starosta obce : Peter Hlavatý     Overovatelia : Dr. Ľudovít Galbavý, PhD. 
  !
Prednosta OcU : Jozef  Švec     I n g . Ľ u b i c a C h r i s t o v o v á 
        !!
Zapisovateľ :  Jozef  Švec !!!!!!!!!



!!!!!!!!!!!!!!


