
Z Á P I S N I C A

z 13.  verejného rokovania Obecného zastupiteľstva v Komjaticiach
konaného dňa 28. augusta 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  9 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, Jozef Vrabec,  

Neprítomní poslanci: Peter Michalička, Ing. Július Jahnátek

O ospravedlnenie požiadal: Peter Michalička – čerpanie dovolenky

Starosta obce dal hlasovať za ospravedlnenie neprítomnosti poslanca Petra Michaličku.
 

Uznesenie č. 177/28082013

Obecné zastupiteľstvo obce Komjatice OSPRAVEDLŇUJE neprítomnosť poslanca Petra
Michaličku  z dôvodu čerpanie dovolenky.

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, 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 programom zasadnutia obecného zastupiteľstva :
 

1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Úprava rozpočtu Základnej školy s materskou školou  Ondreja Cabana na rok 2013.
5. Schválenie  kúpnej  zmluvy  uzatvorenej  medzi  Obcou  Komjatice  a Miroslavou

Mulinkovou, Tomášom Mulinkom a Marianom Mulinkom.
6. Žiadosť Poľovníckej spoločnosti Komjatice o prenájom obecných pozemkov v katastri

obce Komjatice – výkon poľovného práva.
7. Prerokovanie dotácie obce na vybudovanie busty Ondreja Cabana.
8. Rôzne  
9. Diskusia.
10. 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, Jozef Vrabec,  
Proti : nikto         Zdržal sa :  nikto 

 

2. Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

Za overovateľa zápisnice bol určení  poslanci : Ing. Jozef Francel, Dušan Jaššo
Zapisovateľ :  Jozef Švec

Starosta obce dal hlasovať:

Uznesenie č. 178/28082013

Obecné  zastupiteľstvo  v  obci  Komjatice  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, Jozef Vrabec,  
Proti : nikto         Zdržal sa :  nikto  

V  priebehu  rokovania  v  čase  18,12  hod., po  schválení  zapisovateľa  a overovateľov
zápisnice prišiel na rokovanie Obecného zastupiteľstva poslanec Ing. Július Jahnátek.

     

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. 179/28082013

Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach BERIE NA VEDOMIE  kontrolu plnenia
uznesení z predchádzajúcich rokovaní Obecného zastupiteľstva.

4.  Úprava rozpočtu Základnej školy s materskou školoub Ondreja Cabana
na rok 2013.

V ďalšom bode programu starosta obce predniesol žiadosť Základnej školy s materskou 
školou Ondreja Cabana na základe oznámenia rozpisu normatívnych finančných prostriedkov na rok 
2013 z Obvodného úradu v Nitre, odbor školstva.



Starosta obce predniesol návrh uznesenia:

Uznesenie č. 180/2808213

Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE úpravu rozpočtu Základnej
školy s materskou školou Ondreja Cabana v položke 312 001 z pôvodnej sumy 440 685 €
na sumu 454 721 €.

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

5. Schválenie  kúpnej  zmluvy  uzatvorenej  medzi  obcou  Komjatice  a
Miroslavou Mulinkovou, Tomášom Mulinkom a Marianom Mulinkom. 

V ďalšom bode programu starosta obce predniesol návrh kúpnej zmluvy, formou notárskej 
zápisnice odpredaja pozemku schváleného Obecným zastupiteľstvom dňa 23.05.2013 Uznesením č. 
167/23052013.
Bol vypracovaný znalecký posudok na základe ktorého rodina Mulinková požiadala o umožnenie 
splátkového kalendára na dobu šesť mesiacov.
Kúpna zmluva je vypracovaná formou notárskej zápisnice, zmluva nadobne učinnosť po podpísaní a 
vklad do katastra nehnuteľností bude vykonaný po zaplatení poslednej splátky.

Starosta obce predniesol návrh uznesenia :

  Uznesenie č. 181/28082013

- bolo brané na vedomie Uznesenie č. 167/23052013, ktorým sa schválil  spôsob prevodu
vlastníctva nehnuteľného majetku v zmysle § 9, odst. 2, pís. a) zákona číslo 138/1991 Zb.
o majetku  obcí  v znení  neskorších  predpisov.  Vyššie  uvedeným  uznesením  bolo  dňa
23.05.2013 rozhodnuté, že 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.

Na základe vyššie uvedeného, s c h v á l i l o obecné zastupiteľstvo dňa 28.08.2013, úplné
znenie  kúpnej  zmluvy,  formou  notárskej  zápisnice  v zmysle  ktorej  obec  Komjatice
zrealizuje  odpredaj  nižšie  uvedených  nehnuteľností  za  kúpnu  cenu  zistenú  podľa
znaleckého posudku č. 35/2013, vypracovaným Ing. Jozefom Homolom.

Predmetom  prevodu  je  nehnuteľnosť,  ktorá  je  evidovaná  na  Správe  katastra  Nové
Zámky, v obci, v katastrálnom území KOMJATICE t a k t o:

LIST VLASTNÍCTVA číslo 1, parcela registra ″C″ 
parcelné číslo 806/1 – 105537 m2 – zastavané plochy a nádvoria 
podľa B 1 v celosti 

-  vyššie  uvedené  parcelné  číslo  bolo  zamerané  geometrickým  plánom  číslo



36/2012, vyhotoveným dňa 10.06.2012 Ing. Michalom Dudom a úradne overeným dňa
18.06.2012  Správou  katastra  Nové  Zámky,  pričom  vznikli  po  zameraní  tieto
nehnuteľnosti:

- diel číslo 2 o výmere 128 m2, ktorý vznikol odčlenením z parcely registra ″C″
číslo  806/1  –  105537  m2  –  zastavané  plochy  a nádvoria  a ktorý  sa  pričlenil
k novovytvorenej parcele registra ″C″ číslo 394/1 – 590 m2 – zastavané plochy
a nádvoria,

- diel číslo 4 o výmere 42 m2, ktorý vznikol odčlenením z parcely registra ″C″ číslo
806/1  –  105537  m2  –  zastavané  plochy  a nádvoria  a ktorý  sa  pričlenil
k novovytvorenej parcele registra ″C″ číslo 394/2 – 131 m2 – zastavané plochy
a nádvoria.

Vyššie uvedené diely číslo 2 a 4 budú prevedené kúpnou zmluvou do ich podielového
spoluvlastníctva, a to nasledovne:

pre: 

Miroslava MULINKOVÁ, r. Mulinková, 
trvale bytom Komjatice, 

- v spoluvlastníckom podiele v ¼ z celku

Tomáš MULINKA, r. Mulinka, 
trvale bytom Komjatice, 

- v spoluvlastníckom podiele v ¼ z celku

Marián MULINKA, r. Mulinka, 
trvale bytom Komjatice, 

- v spoluvlastníckom podiele v 2/4 z celku

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

6.  Žiadosť  Poľovníckej  spoločnosti  Komjatice  o prenájom  obecných
pozemkov v katastri obce Komjatice – výkon poľovného práva.

V ďalšom bode programu starosta obce predniesol žiadosť Poľovníckej spoločnosti 
Komjatice o prenájom obecných pozemkov v katastri obce Komjatice na výkon práva 
poľovníctva na dobu 10 rokova to : od 01.10.2013 do 31.09.2023, z dôvodu skončenia 
nájomnej zmluvy Poľovníckemu združeniu Družstevník Komjatice v poľovnom revíry 
Komjatice. Poľovnícka spoločnosť Komjatice je pokračovateľom Poľovníckeho združenia 



Komjatice. Finančná náhrada bude za prenájom bude dohodnutá na zhromaždení vlastníkov 
poľovných pozemkov, kde bude prizvaný zástupca obce.
Starosta obce vysvetlil Obecnému zastupiteľstvu postup pri vybavovaní žiadosti Poľovníckej 
spoločnosti, ktorá bola konzultovaná s notárom.
Obec nebude žiadosť vybavovať formou nájomnej zmluvy, ale sa zúčastní zhromaždenia 
vlastníkov poľovných pozemkov za účasti vlastníkov pozemkov a notára, ktoré musí vyvolať 
Poľovnícka spoločnosť Komjatice.
Starosta obce prečítal odpoveď obce, Poľovníckej spoločnosti Komjatice.

V rozprave vystúpil poslanec Jozef Vrabec –PPD Komjatice bolo oslovené o prenájom 
pozemkov Poľovníckou spoločnosťou Komjatice. 

Uznesenie č. 182/28082013

Obecné  zastupiteľstvo  v  Komjaticiach  BERIE  NA  VEDOMIE  žiadosť
Poľovníckej spoločnosti Komjatice o prenájom obecných pozemkov.

   7.     Prerokovanie dotácie obce na vybudovanie busty Ondreja Cabana.

Ďalším bodom programu bolo prerokovanie dotácie na vybudovanie busty Ondreja 
Cabana. Starosta obce oboznámil Obecné zastupiteľstvo s technickým zabezpečením výroby, 
odhalenia busty a usporiadania osláv 200. výročia narodenia Ondreja Cabana v spolupráci zo 
Združením  priateľov obce Komjatice a  Obce Selce, ktoré sa budú konať 30.11.2013. Oslavy 
budú celodenné.
Bude vyrobená busta Ondreja Cabana, podstavec pod  bustu, chodník a zborník.
Starosta obce navrhuje prispieť do výroby sumou 5000 €, zabezpečovacie práce maximálne 
do výšky 3000 € a vydanie knihy o živote Ondreja Cabana, maximálne 1500 €.
Rozprava: 
Poslankyňa Mgr. Derdáková -  kto bude honorovať účastníkov odborného seminára.
p. Cifra Štefan - nie je isté či sa bude odborný seminár konať, môže sa stať, že bude iba 
pracovný seminár.
 
Starosta obce predniesol návrh uznesenia:

Uznesenie č. 183/28082013

Obecné zastupiteľstvo  SCHVAĽUJE   dotáciu na spoluzakúpenie busty Ondreja 
Cabana vo výške 5000 €, zabezpečenie súvisiacich prác, vybudovanie základov, chodníka 
a osadenie busty do výšky maximálne 3000 € a vydanie knihy o Ondrejovi Cabanovi  do 
výšky maximálne 1500 €.  

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

      



8.    Rôzne.
   

V ďalšom bode program starosta obce informoval poslancov Obecného zastupiteľstva o 
postupe prác na Rekonštrukcii materskej škôlky v ZŠ a v budove starej materskej škôlky.
Bol vypracovaný projekt, vyhlásené verejné obstarávanie, všetko v časovej tiesni.
Práce pokračujú veľmi dobre, prvý deň nastúpilo na stavenisko 25 pracovníkov.
Dňa 27.08.2013 sa konalo rodičovské združenie, kde bola rodičom vysvetlená situácia v 
materskej škôlke. 
Materská škôlka v budove základnej školy začne prevádzku dňom 09.09.2013 a predpoklad 
ukončenia stavebných v budove starej školy je koniec novembra 2013, prevádzka by mala 
začať začiatkom  decembra.
Obec bude mať dve plnohodnotné materské škôlky pre kapacitu 130 detí , v priebehu prvých 
dvoch septembrových týždňov budú všetci rodičia písomne informovaní o prijatí detí do 
materskej škôlky. 
Celková vysúťažená suma rekonštrukčných prác bola vyše 219 000 € a vyhrala firma BEST-
STAV Nitra. Bola to najnižšia suma firmy, ktorá splnila všetky súťažné podmienky. Najvyššia 
suma bola 590 000 €.
Uver máme vo výške 220 000 € s tým, že obec sa bude spolupodielať vo výške 50 000 € na 
zariadenie škôlky.

Uznesenie č. 184/28082013

Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach BERIE NA VEDOMIE informáciu o stave
rekonštrukčných prác na oprave materskej škôlky v budove ZŠ s MŠ Andreja Cabana
a v budove starej materskej škôlky.

V ďalšom bode programu starosta obce informoval o stave a postupe prác na výmene 
pouličného osvetlenia. Bola vykonaná súťaž na výber dodavateľa a vysúťažená cena je 
272 000 € s tým, že firma vymení osvetlenie na vlastné náklady a obec bude platiť za 
spotrebu elektrickej energie sumu ako doteraz, s 3% úsporou.
Zmluva je vypracovaná, dala sa prehodnotiť obchodným právnikom, aby sme predišli 
prípadnej chybe. Po podpise zmluvy má firma dva mesiace na zrealizovanie výmeny 
osvetlenia. Všetko budú LED svietidlá v rovnakom počte ako doteraz. V prípade potreby je 
možnosť počet svietidiel rozširovať. Práce zahŕňajú,demontáž starých svetiel a montáž 
nových svetiel. Zmluva sa uzatvorí na dobu 13 rokov a po jej uplynutí osvetlenie prejde do 
majetku obce.   

Uznesenie č. 185/28082013
 

Obecné  zastupiteľstvo  v  Komjaticiach  BERIE  NA  VEDOMIE  informáciu
o postupe prác na výmene pouličného osvetlenia v obci Komjatice.



V ďalšom bode programu starosta obce informoval Obecné zastupiteľstvo o zámere 
rozvíjania obce v roku 2014.

 
Prvým zámerom je vybudovanie kanalizačnej prípojky na ulici G. Svobodu.
Občania majú problém so spodnou vodou, jedná sa o okrajovú časť obce a domy v okruhu 50 
– 100 metrov nie sú pripojení na kanalizáciu.
Obec dá vypracovať cenovú ponuku.
Stavebná firma STAVMEX, ktorej vlastníkom je pán Peter Machata bývajúci na dotknutej 
ulici  ponúkla spoluprácu bezplatným vykonaním výkopových prác.

Druhým zámerom je rekonštrukcia Domu smútku s vybudovaním urnového hájika na stenu.
Rekonštrukcia by zahŕňala opravu strechy,  múrov, prasknutej dlážky, na modernejší Dom 
smútku. Obec dá vypracovať návrhy dokumentácie a cenovej ponuky.
Oba zámery nie sú záväzné a dajú sa realizovať iba v prípade priaznivej finančnej situácie.

Rozprava:
 Poslanec Jozef Vrabec - ako to vyzerá s kalváriou.
Starosta obce vysvetlil - Kalvária je majetkom cirkvi, je naklonený prípadnej spolupráci s 
cirkvou pri oprave. Vyjadrenie je na strane cirkvi.
Občianka, pani Ing. Viera Vrabcová informovala Obecné zastupiteľstvo o zachytení výzvy na 
podanie žiadosti obnovy kultúrnych pamiatok.
V minulosti bol podaný projekt na obnovu Kalvárie, no bezúspešne. 
Poslankyňa Mgr. Mária Derďáková  - podávala projekt v spolupráci s pánom farárom. 
Poslanec Ing. Jozef Francel poukázal na možnosť zakomponovať do žiadosti opravu starej 
školy pri fare. Je to kultúrna pamiatka ktorých veľa nemáme.
Starosta obce – iniciatíva musí znovu prísť zo strany cirkvi a podľa jeho vedomosti chce 
cirkev školu predať.

Uznesenie č. 186/28082013

Obecné  zastupiteľstvo  v  Komjaticiach  BERIE  NA  VEDOMIE  informáciu
o zámere  vybudovania  kanalizačnej  prípojky  na  ulici  G.  Svobodu  v Komjaticiach
a opravy Domu smútku v roku 2014.

V ďalšom bode programu starosta obce predniesol OZ žiadosť pána Rolanda Nosiana
o finančnú podporu na vykrytie nákladov na cyklistické preteky, ktoré sa uskutočnia v mesiaci
september 2013 vo výške 400 €.
Poslankyňa Mgr. Mária Derďáková navrhla schváliť sumu 500 €.
Starosta obce dal hlasovať za návrh poslankyne Mgr. Márii Derďákovej :

Uznesenie č. 187/28082013

Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE žiadosť o finančnú podporu  
pána Rolanda  Nosiana, vo výške 500 €  na zakúpenie súčiastok, zabezpečenie servisu a 
nákladov na cyklistické preteky. 

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



V ďalšom bode programu zástupca starostu obce Dr. Galbavý Ľudovít PhD. predniesol a 
vysvetlil Obecnému zastupiteľstvu povinnosť podľa zákona číslo 253/1994 Z.z. o platových 
pomerov starostov a primátorov  a novely zákona číslo 154/2011 Z.z., prejednať každoročne 
plat starostu obce .
Navrhol plat starostu ponechať na úrovni roku 2012., čiže základný plat navýšený o 45%.

Poslanec, MUDr. Martin Jaššo, predniesol stanovisko finančnej komisie, ktorá doporučila 
návrh podporiť.

Zástupca starostu obce predniesol návrh uznesenia :

Uznesenie č. 188/28082013

Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach podľa § 4 zák. č. 253/1994 Z.z. o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 
predpisov a v zmysle zákona č. 154/2011 o plate starostov:

A. PREROKOVALO : 
Úpravu platu starostu obce Komjatice

B. B. URČUJE :  
V súlade zo zákonom číslo 154/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 
253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 
a primátorov miest v znení neskorších predpisov podľa § 3 ods. 1 a §č ods. 1 
a 2, mesačný plat starostu obce Komjatice vykonávajúceho funkciu v celom 
rozsahu je vo výške 2,17 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 
v národnom hospodárstve ( za rok 2012 – 805,00 € ), čo predstavuje sumu 
1746,85 €, zvýšený o 45 %, čo predstavuje sumu  786,08 €.
Od 01.09.2013 plat starostu obce Komjatice je vo výške 2533 €, slovom 
dvetisícpäťstotridsaťtri Eur.

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

V ďalšom  bode  programu  poslankyňa  Mgr.  Mária  Derďáková  navrhla  za  Maticu
slovenskú  Obecnému  zastupiteľstvu  obnovenie  tradície  vítania  novorodencov,  občanov
Komjatíc dvakrát ročne / raz polročne /, slávnostnejšou formou zo začiatkom od 1. januára
2014.
Starosta obce navrhol uznesenie:

Uznesenie č. 189/28082013
 

Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE finančný príspevok vo výške 
50 € každému novonarodenému dieťaťu,  zapísanému v Evidencii občanov Obce 
Komjatice a prihlásenému k trvalému pobytu v Obci Komjatice.

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



V ďalšom bode programu zástupca starostu obce Dr. Ľudovít Galbavý PhD., 
predniesol Obecnému zastupiteľstvu informáciu o zvolení štyroch členov, zástupcov obce v 
Rade školy. Zvolený poslanec Ing. Július Jahnátek sa po zvolení ani raz nezúčastnil 
zasadnutia Rady školy. Požiadal ho, aby sa oficiálne vyjadril na svoju ďaľšiu pôsobnosť v 
rade školy.
Poslanec Ing. Július Jahnátek – bez problémov, nebudem pokračovať v tom, lebo nevidím v 
tom zmysel. Povedal som to viackrát.

Uznesenie č. 190/28082013

Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach BERIE NA VEDOMIE, vzdanie sa 
mandátu člena Rady školy, poslanca Obecného zastupiteľstva Ing. Júliusa Jahnátka. 

Poslankyňa Mgr. Mária Derďáková navrhla Ing. Jozefa Francela zvoliť za člena Rady 
školy do konca súčasného volebného obdobia.

Uznesenie č. 191/28082013
 

Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE za člena Rady školy Ing. 
Jozefa Francela, do konca súčasného volebného obdobia.

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

9.    Diskusia

Starosta obce otvoril diskusiu:

V diskusii vystúpila poslankyňa Angela Kalužáková s otázkou, ako boli vysporiadané 
finančné otázky týkajúcich sa vrátenia finančných prostriekov za energie.

Starosta obce – preplatok bol vrátený do originálnych kompetencii.

Slovo bolo udelené Mgr. Marte Gocníkovej, riaditeľke ZŠ s MS Ondreja Cabana.
Peniaze boli vrátené a rozúčtované do jednotlivých organizácii SKJ a materská škola,  
momentálne sa z nich financovali opravy, ktoré sa udiali v ich priestoroch.
Použili sa hlavne na opravu priečky v kuchyni, podlahy  a časť peňazí sa použila na  opravu 
kanalizácie v jedálni.

Poslankyňa Angela Kalužáková poďakovala za informáciu, čiže nijako.

Starosta obce požiadal poslankyňu aby vysvetlila pojem, nijako.
 



Poslankyňa Angela Kalužáková – hlavný kontrolór zistil, navrhol prijať opatrenie a Obecné 
zastupiteľstvo odsúhlasilo prijatie nápravy.
Hlavný kontrolór Ing. Štefan Piko vysvetlil - obec bola požiadaná o príspevok na dodatočné
 prefinancovanie spotreby plynu v telecvični v sume 14 000 €. Obec prispela a vzápätí zistil, 
že vo februári bol vrátený škole preplatok z SPP vo výške  8500 € a v podstate o týchto 
peniazoch nebola Rada školy a Obec Komjatice informovaná.
Na poslednom rokovaníi OZ bolo navrhnuté, vrátenie prostriedkov na účet obce.

Starosta obce zopakoval slová hlavného kontrolóra a vysvetlil, čo bolo pani riaditeľke 
vytknuté. Peniaze vrátila a  vysvetlila, kde ich použila.
Starosta obce navrhol vzniknutú situáciu vysvetliť na zasadnutí Rady školy.

Hlavný kontrolór obce Ing. Štefan Piko poukázal na skutočnosť, že Obec Komjatice je 
zriaďovateľom Základnej školy a má právo, nielen hlavný kontrolór, ale aj obec alebo 
prednosta obecného úradu vykonávať kontrolu nakladania s financiami, nie je to len 
povinnosť hlavného kontrolóra.
Bolo porušenie VZN a smernice, kde bolo vlastne rozúčtovanie nákladov na základnú školu, 
materskú školu a školskú jedáleň, kde bolo určené koľko  na jednotlivú časť a školu má ísť 
finančných prostriedkov.
Obec sa musí zaujímať o nakladanie s finančnými prostriedkami.

Zástupca starostu Dr. Ľudovít Galbavý PhD.  – pán hlavný kontrolór je mylne informovaný 
alebo mylne preštudoval, prednosta obecného úradu nie je oprávnená osoba vykonávať 
kontrolu na škole, zákon o obecnom zriadení  jednoznačne uvádza, akú má pracovnú náplň, 
čo je jeho povinnosťou a aké má práva. 
Je to v kompetemcii obecného úradu, starostu obce, ktorý určí konkrétnu osobu, ktorá vykoná 
kontrolu.

Starosta obce – všetci majú možnosť prísť pozrieť čo na škole robí, buduje a vyzval Radu 
školy k účasti na príprave rozpočtu. Nie je možné dodržať všetky položky v rozpočte 
v schválenom rozsahu. Treba riešiť aj nepredvídané udalosti, niekedy je potrebné dať do 
určitých položiek viac peňazí.

Poslankyňa Angela Kalužáková – celé to vzniklo preto, aby bola Rada školy informovaná 
pravdivo.

Poslanec Dušan Jaššo vystúpil s návhom vybudovania závlahy v obecných parkoch.
Starosta obce – nie je proti tomu, avšak všetko závisí od finančných možností obce. Dá 
pripraviť návrh riešenia a orientačnu cenovú ponuku.

Poslanec Ing. Jozef Francel – žiadal o prehodnotenie možnosti umiestniť kameru na 
železničnú stanicu na monitorovanie krádeží bicyklov.
Starosta obce – základ rozmiestnenia kamier bude urobený a podľa možností každý rok 
môžeme kamerový systém rozširovať. 

Slovo bolo udelené občianke Ing. Viere Vrabcovej – informovala OZ o zvýšenom 
dopyte  knižky Komjatice 1256 – 2006.



Slovo bolo udelené hosťovi rokovania Štefanovi Cifrovi, ktorý poďakoval za 
doterajšiu spoluprácu a podrobne informoval Obecné zastupiteľstvo o prípravách na dôstojnú 
oslavu 200. výročia narodenia Ondreja Cabana.
Zároveň požiadal o poskytnutie zálohy na výrobu busty.

 

10.     Záver

Starosta obce poďakoval všetkým poslancom  Obecného zastupiteľstva a občanom, účastníkom 
rokovania Obecného zastupiteľstva za účasť.    

                                                     
                                                                                          
Starosta obce : Peter Hlavatý PODPIS Overovatelia :  Ing. Jozef  Francel   PODPIS

Prednosta OcU : Jozef  Švec PODPIS Dušan Jaššo           PODPIS

Zapisovateľ :  Jozef  Švec PODPIS


