
  
           

   Z Á P I S N I C A 
 z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Komjaticiach 

konaného dňa 08. novembra 2018 o 18,00 hodine, v zasadačke 
Obecného úradu v Komjaticiach. 

1. Rokovanie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol v zmysle zákona č.
369/1990 Zb. starosta obce Peter Hlavatý, ktorý privítal prítomných poslancov na 
zasadnutí. 
Po nahliadnutí do prezenčnej listiny konštatoval, že na zasadnutí je prítomných 9  
poslancov Obecného zastupiteľstva z celkového počtu 11 poslancov a tým je splnená 
podmienka, aby bolo Obecné zastupiteľstvo uznášania schopné. 

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

  
 / Prezenčná listina zo zasadnutia je prílohou zápisnice /. 

Prítomní poslanci: Dr. Ľudovít Galbavý, PhD.; Zuzana Garayová; Viliam Hozlár; 
Július Jahnátek; Mgr. Martin Janega; Dušan Jaššo; MUDr. Martin Jaššo; Angela 
Kalužáková; Ing. Michal Repka,  
Neprítomní poslanci: Ing. Jozef Francel – služobná cesta; Peter Michalička – pracovné 
povinnosti. 

Uznesenie č. 300/08112018 

     Obecné zastupiteľstvo obce Komjatice BERIE NA VEDOMIE 
ospravedlnenie poslanca Ing. Jozef Francel, Peter Michalička na rokovaní 
Obecného zastupiteľstva. 
  
Návrh programu: 

1. Otvorenie zasadnutia. 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Kontrola plnenia uznesení. 
4. Prerokovanie dokumentu ,,Program odpadového hospodárstva obce Komjatice 

na roky 2016 – 2020 ,,. 
5. Žiadosť o navýšenie rozpočtu pre OK v roku 2018 /ZŠ s MŠ Ondreja Cabana/. 
6. Správa z účtovného auditu ZŠ s MŠ Ondreja Cabana za rok 2017. 
7. Úprava rozpočtu na rok 2018. 
8. Prerokovanie návrhu rozpočtu na roky 2019 – 2021. 
9. Schválenie kúpnej zmluvy / Obec Komjatice - manž. Rozkopaloví /. 
10. Konsolidovaná výročná správa obce Komjatice za rok 2017. 



11. Prerokovanie a schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci zo dňa 
28.02.2011 č. 35711028 / Slovanet, a.s. / a Zmluvy o postupení práv a povinností 
prevádzkovateľa  televízneho káblového rozvodu. 

12. Prerokovanie Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve zo dňa 28.05.2012 o prenájme 
vodnej plochy na výkon práva rybárstva. 

13. Rôzne.    
14. Diskusia. 
15. Záver. 

Starosta obce na základe ústnej žiadosti pána Milana Bartu, predsedu Rybárskej 
spoločnosti v Komjaticiach o stiahnutie 12. bodu programu rokovania obecného 
zastupiteľstva navrhol zmenu programu a spýtal sa poslancov obecného zastupiteľstva, či 
nemaju ďalší návrh na zmenu  programu. Zo strany poslancov neboli vznesené žiadne 
pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy. 
Starosta obce prečítal návrh uznesenia a dal hlasovať: 

Uznesenie č. 301/08112018 

Obecné zastupiteľstvo obce Komjatice SCHVAĽUJE Program zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva s navrhnutou zmenou, stiahnutím bodu 12. z programu rokovania.  
Program po navrhnutej zmene: 

1.Otvorenie zasadnutia. 
2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3.Kontrola plnenia uznesení. 
4.Prerokovanie dokumentu ,,Program odpadového hospodárstva obce Komjatice 

na roky 2016 – 2020 ,,. 
5.Žiadosť o navýšenie rozpočtu pre OK v roku 2018 /ZŠ s MŠ Ondreja Cabana/. 
6.Správa z účtovného auditu ZŠ s MŠ Ondreja Cabana za rok 2017. 
7.Úprava rozpočtu na rok 2018. 
8.Prerokovanie návrhu rozpočtu na roky 2019 – 2021. 
9.Schválenie kúpnej zmluvy / Obec Komjatice - manž. Rozkopaloví /. 
10.Konsolidovaná výročná správa obce Komjatice za rok 2017. 
11.Prerokovanie a schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci zo dňa 

28.02.2011 č. 35711028 / Slovanet, a.s. / a Zmluvy o postupení práv a povinností 
prevádzkovateľa  televízneho káblového rozvodu. 

12.Rôzne.    
13.Diskusia. 
14.Záver. 

Celkový počet poslancov OZ: 11 
Prítomní: 9   Neprítomní: 2 – Ing. Jozef Francel, Peter Michalička   
Za hlasovali poslanci: 9 - Dr. Ľudovít Galbavý, PhD; Zuzana Garayová; Viliam Hozlár; Július Jahnátek; Mgr. Martin 
Janega; Dušan Jaššo; MUDr. Martin Jaššo; Angela Kalužáková; Ing. Michal Repka 
Proti : nikto            Zdržal sa :  nikto 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 



Za overovateľa zápisnice boli navrhnutí poslanci: Ing. Michal Repka, MUDr. Martin 
Jaššo  
Zapisovateľ:  Jozef Švec 

Zo strany poslancov neboli vznesené pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy. 
Starosta obce prečítal návrh uznesenia a dal hlasovať: 

Uznesenie č. 302/08112018 

Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE vytvorenie a zloženie 
pracovných komisií  podľa návrhu starostu obce. 

Celkový počet poslancov OZ: 11 
Prítomní: 9   Neprítomní: 2 – Ing. Jozef Francel, Peter Michalička   
Za hlasovali poslanci: 9 - Dr. Ľudovít Galbavý, PhD; Zuzana Garayová; Viliam Hozlár; Július Jahnátek; Mgr. Martin 
Janega; Dušan Jaššo; MUDr. Martin Jaššo; Angela Kalužáková; Ing. Michal Repka 
Proti : nikto            Zdržal sa :  nikto 

3. Kontrola plnenia uznesení. 

Starosta obce vykonal kontrolu plnenia Uznesení z predchádzajúceho rokovania 
Obecného zastupiteľstva v Komjaticiach, konštatoval, že všetky uznesenia boli SPLNENÉ. 
Pracovný materiál k prejednávanému bodu bol poslancom k dispozícii pred zasadnutím OZ, 
námietky zo strany poslancov neboli vznesené.   
Starosta obce prečítal uznesenie: 

Uznesenie č. 303/08112018 

Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach BERIE NA VEDOMIE kontrolu plnenia 
uznesení z predchádzajúceho rokovania Obecného zastupiteľstva v Komjaticiach. 

4. Prerokovanie dokumentu ,, Program odpadového hospodárstva obce 
Komjatice na roky 2016 – 2020 ,,. 

V ďalšom bode programu starosta obce predniesol Obecnému zastupiteľstvu návrh 
domunentu POH na roky 2016 – 2020. 
 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. 304/08112018 

A. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach PREROKOVALO návrh dokumentu ,, 
Program odpadového hospodárstva obce Komjatice na roky 2016 – 2020 ,,. 



B. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach  SCHVAĽUJE  ,, Program odpadového 
hospodárstva obce Komjatice na roky 2016 – 2020 ,, v predloženom znení. 

Celkový počet poslancov OZ: 11 
Prítomní: 9   Neprítomní: 2 – Ing. Jozef Francel, Peter Michalička   
Za hlasovali poslanci: 9 - Dr. Ľudovít Galbavý, PhD; Zuzana Garayová; Viliam Hozlár; Július Jahnátek; Mgr. Martin 
Janega; Dušan Jaššo; MUDr. Martin Jaššo; Angela Kalužáková; Ing. Michal Repka 
Proti : nikto            Zdržal sa :  nikto 
5. Žiadosť o navýšenie rozpočtu pre OK v roku 2018 /ZŠ s MŠ Ondreja 

Cabana/. 

  V ďalšom bode programu starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosť ZŠ s MŠ 
Ondreja Cabana o navýšenie rozpočtu pre originálne kompetencie na mzdy a odvody, 
materiálne vybavenie materskej školy a materiálne vybavenie inventáru školského 
stravovania. 
Po vykonanej rekonštrukcii budovy materskej školy je potrebné školu pripraviť na prevádzku 
prijatím dvoch nepedagogických zamestnacov, ktorí v mesiacoch november/december budú 
prijatí na upratovanie budovy materskej školy po rekonštrukcii a v roku 2019 budú presunutí 
na prevádzku zariadenia školského stravovania, ako pomocné sily. 
Materiál k prejednávanému bodu bol poslancom k dispozícii pred zasadnutím Obecného 
zastupiteľstva, námietky zo strany poslancov neboli vznesené. 
Rada školy doporučila žiadosti o navýšenie rozpočtu pre OK navýšiť.  
Starosta obce prečítal návrh uznesenia a dal hlasovať: 

Uznesenie č. 305/08112018 

A. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach  PREROKOVALO  žiadosť ZŠ s 
MŠ Ondreja Cabana o navýšenie rozpočtu pre originálne kompetencie na 
rok 2018. 

B. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach  SCHVAĽUJE žiadosť o navýšenie 
rozpočtu originálnych kompetencii na rok 2018: 

- Rozpočtová položka 610 Mzdy a odvody pre dvoch nových 
nepedagogických zamestnancov, vo výške 1987,-  €. 

- Rozpočtová položka 630 Tovary, materiálne vybavenie materskej školy 
vo výške 8000,- €. 

- Rozpočtová položka 630 Tovary, materiálne vybavenie kuchynského 
inventáru pre zariadenie školského stravovania vo výške 3500,- €.   

Celkový počet poslancov OZ: 11 
Prítomní: 9   Neprítomní: 2 – Ing. Jozef Francel, Peter Michalička   
Za hlasovali poslanci: 9 - Dr. Ľudovít Galbavý, PhD; Zuzana Garayová; Viliam Hozlár; Július Jahnátek; Mgr. Martin 
Janega; Dušan Jaššo; MUDr. Martin Jaššo; Angela Kalužáková; Ing. Michal Repka 
Proti : nikto            Zdržal sa :  nikto 

6. Správa z účtovného auditu ZŠ s MŠ Ondreja Cabana za rok 2017. 



V ďalšom bode programu starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu Správu 
nezávislého audítora z účtovného auditu ZŠ s MŠ Ondreja Cabana za rok 2017, vypracovanú 
nezávislým audítorom, Ing. Julianou Farkasovou. 
Materiál k prejednávanému bodu bol poslancom obecného zastupiteľstva k dispozícii pred 
zasadnutím Obecného zastupiteľstva, námietky zo strany poslancov neboli vznesené. 
Správu z účtovného auditu Rada školy vzala na vedomie.  
Starosta obce prečítal návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 306/08112018 

Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach  BERIE NA VEDOMIE  Správu z 
účtovného auditu ZŠ s MŠ Ondreja Cabana za rok 2017.  

7. Úprava rozpočtu na rok 2018. 

Ďalším bodom programu bol návrh na úpravu rozpočtu na rok 2018. Starosta obce 
predniesol návrh na úpravu rozpočtu na rok 2018 s odvolaním sa na prejednávaný návrh 
Rozpočtu obce Komjatice na roky 2019 – 2021  v tomto zmysle by sa mal schvaľovať. 
Materiál k prejednávanému bodu bol poslancom k dispozícii pred zasadnutím Obecného 
zastupiteľstva, námietky zo strany poslancov neboli vznesené.  
Starosta obce predniesol návrh uznesenia a dal hlasovať: 

Uznesenie č. 307/08112018 

A. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach  SCHVAĽUJE návrh na Úpravu 
rozpočtu na rok 2018, v predloženom znení.  

B. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach  POVERUJE starostu obce s  
vykonaním potrebných úprav rozpočtu za mesiac december 2018.  

Celkový počet poslancov OZ: 11 
Prítomní: 9   Neprítomní: 2 – Ing. Jozef Francel, Peter Michalička   
Za hlasovali poslanci: 9 - Dr. Ľudovít Galbavý, PhD; Zuzana Garayová; Viliam Hozlár; Július Jahnátek; Mgr. Martin 
Janega; Dušan Jaššo; MUDr. Martin Jaššo; Angela Kalužáková; Ing. Michal Repka 
Proti : nikto            Zdržal sa :  nikto 

8. Prerokovanie návrhu rozpočtu na roky 2019 - 2021. 

V ďalšom bode programu starosta obce predložil Obecnému zastupiteľstvu návrh 
rozpočtu na rok 2019 – 2021. 
Materiál k prejednávanému bodu bol poslancom k dispozícii pred zasadnutím Obecného 
zastupiľstva, bol zverejnený v zákonnej lehote na mieste obvyklom pre zverejnenie (vývesná 
tabuľa a web- stránka obce Komjatice). 



Návrh Rozpočtu na rok 2019 – 2021 bol prerokovaný na zasadnutí Obecnej rady dňa 
05.11.2018, za účasti členov finančnej komisie a hlavného kontrolóra. 
     V súlade s ods. 1. písm. c) § 18 f zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov predložil hlavný kontrolór obce Štefan Piko stanovisko k Návrhu 
rozpočtu obce Komjatice na rok 2019 – 2021,  ktorý konštatoval, že návrh rozpočtu bol 
spracovaný v súlade zo zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a zákona  č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy, 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 a doporučil ho s prípadnými 
pripomienkami poslancov schváliť. 
Rozprava: 
     Poslankyňa Zuzana Garayová položila otázku, či prebehla verejná súťaž na realizáciu prác, 
výstavbu nových chodníkov na Hradskej a Novozámockej ulici.  
     Starosta obce odpovedal – že priezkum trhu prebehol štandardne. 
Ďalej sa poslankyňa Zuzana Garayová zaujímala o Zberný dvor, či ostane v doterajších 
prevádzkových priestoroch a čo sa plánuje v rámci projektu realizovať. 
     Starosta obce – hovoril, že sa jedná o opravu existujúcich priestorov a dodanie techniky 
Pomer nákladov bude ½ oprava a ½ dodanie techniky. 
     Ďalej sa poslankyňa spýtala , či už je vybraná firma, ktorá bude realizovať práce na 
budovaní vodozádržných šachtách. 
Starosta obce odpovedal, že firma nie je vysúťažená, obstarávanie na výber firmy prebehne 
štandardným spôsobom.Vysúťažená je firma, ktorá dodáva projektovú dokumentáciu a 
spracováva podanie projektu. 

     V rozprave vystúpil poslanec MUDr. Martin Jaššo, člen Obecnej rady, ktorý hovoril o 
prerokovaní návrhu rozpočtu na rok 2019-2021 na zasadnutí Obecnej rady dňa 5.11.2018, kde 
sa vysvetlila stratégia rozpočtu a doporučil Rozpočet obce na rok 2019-2021 schváliť. 
     Starosta obce doplnil informáciu k rozpočtu ohľadne ČOV, kde hovoril o skutočnosti, že 
starostovia dotknutých obcí sa dohodli na budovaní ČOV na vlastné náklady, vo výške svojho 
podielu. 

     Poslankyňa OZ Zuzana Garayová sa spýtala v akom stave je príprava pozemkov na 
Školskej ulici, koľko pozemkov bude k dispozícii. 
     Starosta obce podrobne rozpovedal súčasný stav, uskutočnilo sa verejné obstarávanie, bola 
vysúťažené náklady vo výške 550 000 Eur. 
Celkovo je tam k dispozícii priestor na výstavbu 26 domov, štrnásť jednodomov a šesť 
dvojdomov v strede pozemku  
  
   Poslanec Julius Jahnátek sa spýtal, či bude v cene pozemkov zohľadnená aj cena za 
vybudovanie inžinierskych sietí a spýtal sa napriek tomu, že je to už pravdepodobne pasé, či 
by si nemohli občania susediaci s obecným pozemkom odkúpiť časť pozemku pre svoju 
potrebu. Hovoril aj o vybudovaní a umiestnení miestnej komunikácie v tvare T. 
    Starosta obce vysvetlil súčasný stav, hovoril o budovaní inžinierskych sietí firmou 
STAVEKO Nitra, ktorá uspela vo verejnom obstarávaní. Hlavne ho teší skutočnosť, že firma 
bude realizovať nielen kanalizáciu, ale vybuduje všetky inžinierske siete na Školskej ulici. 



Po uľahnutí zeminy po výkopových prác sa uskutoční pokládka nového povrchu miestnej 
komunikácie.  
 Starosta obce predniesol návrh uznesenia a dal hlasovať: 

Uznesenie č. 308/08112018 

A. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach PREROKOVALO Návrh rozpočtu obce 
Komjtice na roky 2019 – 2021. 

                               
B. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE  Návrh rozpočtu obce 

Komjatice na rok 2019 , v predloženom znení bez pripomienok. 

C. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach BERIE NA VEDOMIE Návrh rozpočtu  
obce Komjatice na roky 2020 a 2021. 

D. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach BERIE NA VEDOMIE Stanovisko 
hlavného kontrolóra k Návrhu rozpočtu obce Komjatice na rok 2019-2021. 

Celkový počet poslancov OZ: 11 
Prítomní: 9   Neprítomní: 2 – Ing. Jozef Francel, Peter Michalička   
Za hlasovali poslanci: 9 - Dr. Ľudovít Galbavý, PhD; Zuzana Garayová; Viliam Hozlár; Július Jahnátek; Mgr. Martin 
Janega; Dušan Jaššo; MUDr. Martin Jaššo; Angela Kalužáková; Ing. Michal Repka 
Proti : nikto            Zdržal sa :  nikto 

9.   Schválenie kúpnej zmluvy / Obec Komjatice - manž. Rozkopaloví /. 

V ďalšom starosta obce predložil Obecnému zastupiteľstvu v Komjaticiach návrh kúpnej 
zmluvy uzatvorenej medzi Obcou Komjatice a Patrikom Rozkopalom a Adrianou 
Rozkopalovou na odkúpenie nehnuteľnosti, novovytvoreného pozemku, parcelné číslo 
4601/42 o výmere 90 m2, zastavané plochy a nádvoria, ktorá bola odčlenená z parcely číslo 
4601/29, vedenom na LV č. 1 vo vlastníctve Obce Komjatice a bola zameraná Geometrickým 
plánom číslo 146/2017, vyhotoveným Róbertom Roobom a úradne overeným Správou 
katastra Nové Zámky dňa 10.07.2018, číslo 873/18. 
Prednosta obce prečítal návrh uznesenia a starosta dal hlasovať: 

Uznesenie č. 309/08112018 

A. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach PREROKOVALO návrh kúpnej zmluvy, 
a to medzi obcou Komjatice, ako predávajúcou na jednej strane, a medzi 
Patrikom Rozkopalom a Adrianou Rozkopalovou, ako kupujúcimi na druhej 
strane.  

B. Bolo brané na vedomie Uznesenie č. 294/13092018, 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 13.09.2018 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, SCHVAĽUJE obecné zastupiteľstvo samotný prevod 
nehnuteľností, ktoré sú evidované na Okresnom úrade Nové Zámky, katastrálny odbor, 
v obci, v katastrálnom území KOMJATICE  t a k t o: 
LIST VLASTNÍCTVA číslo 1 
 parcela registra "C"  
 parcelné číslo 4601/29 – 258 m2 – zastavané plochy a nádvoria  
 ktoré patrí podľa B 1 obci Komjatice do jej výlučného vlastníctva v celosti; 

- vyššie označené parcelné číslo bolo zamerané geometrickým plánom číslo 
146/2017, vyhotoveným dňa 26.06.2018 Róbertom Roobom, a úradne overeným 
dňa 10.07.2018 Okresným úradom Nové Zámky, katastrálny odbor, pod číslom 
konania: 873/18, pričom vzniklo novovytvorené parcelné číslo nasledovne: 
novovytvorené parcelné číslo registra "C" 4601/42 – 90 m2 – zastavané plochy a 
nádvoria, ktoré vzniklo odčlenením z pôvodnej parcely registra "C" číslo 
4601/29; 

V zmysle žiadosti: Patrika Rozkopala, r. Rozkopala,      
 , trvale bytom Komjatice,    a Adriany Rozkopalovej, r. Sárazovej, 
nar.   , trvale bytom Komjatice,     si navrhovatelia 
majú záujem vyššie uvedené novovytvorené parcelné číslo 4601/42 odkúpiť do ich 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti. 

C. Na základe vyššie uvedeného, SCHVAĽUJE obecné zastupiteľstvo úplné znenie 
kúpnej zmluvy, ktorá sa má uzavrieť najneskôr do 20 pracovných dní, odo dňa 
konania tohto obecného zastupiteľstva, medzi obcou Komjatice, ako 
predávajúcim na jednej strane, a Patrikom Rozkopalom a Adrianou 
Rozkopalovou, ako kupujúcimi na strane druhej.  

Odpredaj nižšie uvedenej nehnuteľnosti sa v zmysle kúpnej zmluvy bude realizovať za 
kúpnu cenu zistenú podľa znaleckého posudku č. 128/2018, vypracovaným Ing. Andreou 
Tatárovou a to vo výške 350,--€ (slovom tristopäťdesiat eur). 

Celkový počet poslancov OZ: 11 
Prítomní: 9   Neprítomní: 2 – Ing. Jozef Francel, Peter Michalička   
Za hlasovali poslanci: 7 - Dr. Ľudovít Galbavý, PhD; Viliam Hozlár; Mgr. Martin Janega; Dušan Jaššo; MUDr. Martin 
Jaššo; Angela Kalužáková; Ing. Michal Repka 
Proti : Zuzana Garayová, Július Jahnátek            Zdržal sa :  nikto 

10.  Konsolidovaná výročná správa obce Komjatice za rok 2017. 



  V ďalšom starosta obce predložil Obecnému zastupiteľstvu v Komjaticiach 
Konsolidovanú výročnu správu obce Komjatice zarok 2017, ktorej súčasťou je aj Správa 
nezávislého audítora k vykonanému auditu konsolidovanej účtovnej závierky obce Komjatice 
za rok 2017. 
Materiál k prejednávanému bodu bol poslancom k dispozícii pred zasadnutím Obecného 
zastupiteľstva, námietky zo strany poslancov neboli vznesené.  
Starosta obce prečítal návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 310/08112018 

A. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach  BERIE NA VEDOMIE Správu 
nezávislého audítora k vykonanému auditu konsolidovanej účtovnej závierky 
obce Komjatice k 31.12.2017. 

B. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach  BERIE NA VEDOMIE Konsolidovanú 
výročnú správu obce Komjatice za rok 2017.  

11.   Prerokovanie a schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci zo dňa 
28.02.2011 č. 35711028 / Slovanet, a.s. / a Zmluvy o postúpení práv a 
povinností prevádzkovateľa  televízneho káblového rozvodu. 

V ďalšom starosta obce predložil Obecnému zastupiteľstvu v Komjaticiach na 
prerokovanie návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci zo dňa 28.02.2011 č. 35711028  
uzatvorenej medzi obcou Komjatice a firmou Slovanet a.s. a Zmluvy o postúpení práv a 
povinností prevádzkovateľa televízneho káblového rozvodu. 
  Starosta obce podrobne vysvetlil skutočný stav Káblovej televízie, poukázal na 
neudržateľnosť ceny a hlavne kvality vysielania, preto s radosťou prijal návrh firmy Slovanet, 
a.s. na rozšírenie spolupráce zlepšenie technického stavu rozvodu a kvality príjmu 
vysielacieho signálu. 
Obec Komjatice prenechá trelevízny káblový rozvod firme Slovanet, ktorá bude TKR užívať, 
prevádzkovať, technicky zabezpečovať vysielania, retransmisiu televíznych a rozhlasových 
programov a zabezpečenie servisných prác. 
Odplatou firmy za prenájom bude bezplatný príjem signálu v budovách v správe obce a 5% z 
obratu.  
Prvoradou podmienkou obce je, aby bol zachovaný prenos vysielania obecného kanálu. 
Firma by mala ponúkať základý balík programov, čo je na úrovni dnešnej ponuky našej 
Káblovej televízie Komajtice a potom rozšíreného balíku programov / cca 45 programov /. 
Rozprava: 

 Poslanec Julius Jahnátek sa spýtal na počet respodentov. 
 Konateľ obecnej Káblovej televízie odpovedal – 645 domácností, ale je veľa spiacich. 
Starosta obce prečítal návrh uznesenia a dal hlasovať: 



Uznesenie č. 311/08112018 

A. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach  SCHVAĽUJE  Dodatok č. 1 k Zmluve 
o spolupráci so Slovanet, a.s. Zahradnícka 151, 821 08 Bratislava zo dňa 
28.02.2011 č. 35711028. 
Predmetom Dodatku č. 1 je prenechanie televízneho káblového rozvodu do 
užívania, prevádzkovania, technického zabezpečenia vysielania, retransmisie 
televíznych a rozhlasových programov a zabezpečenie servisných prác, v 
predloženom znení. 

B. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach  SCHVAĽUJE  Zmluvu o postúpení 
práv a povinností prevádzkovateľa televízneho káblového rozvodu na 
Slovanet, a.s. Zahradnícka 151, 821 08 Bratislava, v predloženom znení. 

Celkový počet poslancov OZ: 11 
Prítomní: 9   Neprítomní: 2 – Ing. Jozef Francel, Peter Michalička   
Za hlasovali poslanci: 9 - Dr. Ľudovít Galbavý, PhD; Zuzana Garayová; Viliam Hozlár; Július Jahnátek; Mgr. Martin 
Janega; Dušan Jaššo; MUDr. Martin Jaššo; Angela Kalužáková; Ing. Michal Repka 
Proti : nikto            Zdržal sa :  nikto 

12.  Rôzne. 

V bode rôzne, starosta obce predložil Obecnému zastupiteľstvu návrh na udelenie 
finančnej odmeny pre zástupcu starostu obce Dr. Ľudovítovi Galbavému, PhD., vo výške 20% 
z jeho ročnej hrubej mzdy, za zodpovedný výkon funkcie zástupcu starostu obce v priebehu 
roka 2018. 
Starosta obce predniesol návrh uznesenia a dal hlasovať: 

Uznesenie č. 312/08112018 

Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach  SCHVAĽUJE  odmenu zástupcovi 
starostu obce Dr. Ľudovítovi Galbavému, PhD., vo výške 20 % z jeho ročnej hrubej 
mzdy. 

Celkový počet poslancov OZ: 11 
Prítomní: 9   Neprítomní: 2 – Ing. Jozef Francel, Peter Michalička   
Za hlasovali poslanci: 6 - Viliam Hozlár; Mgr. Martin Janega; Dušan Jaššo; MUDr. Martin Jaššo; Angela Kalužáková; Ing. 
Michal Repka 
Proti : Zuzana Garayová            Zdržal sa :  Dr. Ľudovít Galbavý, PhD.;  Julius Jahnátek 

Ďalej starosta obce predložil Obecnému zastupiteľstvu v Komjaticiach návrh na udelenie 
finančnej odmeny hlavnému kontrolórovi obce Ing. Štefanovi Pikovi, vo výške 20% z jeho 
ročnej hrubej mzdy, za výkon funkcie hlavného kontrolóra v priebehu roka 2018. 
Starosta obce predniesol návrh uznesenia a dal hlasovať: 

Uznesenie č. 313/08112018 
  

Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE odmenu hlavnému 
kontrolórovi Ing. Štefanovi Pikovi, vo výške 20 % z jeho ročnej hrubej mzdy.  



Celkový počet poslancov OZ: 11 
Prítomní: 9   Neprítomní: 2 – Ing. Jozef Francel, Peter Michalička   
Za hlasovali poslanci: 7 - Dr. Ľudovít Galbavý, PhD; Viliam Hozlár; Mgr. Martin Janega; Dušan Jaššo; MUDr. Martin 
Jaššo; Angela Kalužáková; Ing. Michal Repka 
Proti : Július Jahnátek           Zdržal sa :  Zuzana Garayová 

     Ďalej v bode rôzne poslanec obecného zastupiteľstva Ing. Michal Repka predniesol návrh 
na vybudovanie osvetlenie nového parkoviska v areály ZŠ s MŠ, pred jedálňou a hlavným 
vchodom do budovy ZŠ s MŠ Ondreja Cabana. 
Starosta obce vyjadril kladné stanovisko k vybudovaniu osvetlenia a navrhol obecnému 
zastupiteľstvu prijať k výstavbe osvetlenia súhlasné uznesenie. 
Starosta obce prečítal návrh uznesenia a dal hlasovať: 

Uznesenie č. 314/08112018 
  

Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SÚHLASÍ s vybudovaním a osadením 
osvetlenia na parkovisku v areály ZŠ s MŠ Ondreja Cabana. 

Celkový počet poslancov OZ: 11 
Prítomní: 9   Neprítomní: 2 – Ing. Jozef Francel, Peter Michalička   
Za hlasovali poslanci: 9 - Dr. Ľudovít Galbavý, PhD; Zuzana Garayová; Viliam Hozlár; Július Jahnátek; Mgr. Martin 
Janega; Dušan Jaššo; MUDr. Martin Jaššo; Angela Kalužáková; Ing. Michal Repka 
Proti : nikto            Zdržal sa :  nikto 

13.  Diskusia. 
                                                                                                                                                                                                       

    V diskusii poslankyňa obecného zastupiteľstva Zuzana Garayová predniesla podnet od 
občanov obce, konkrétne ulice Štúrova zamedziť parkovanie automobilov na zelenom páse 
pred zdravotným stredisko. Starosta obce prisľúbil vzniknutú situáciu riešiť pravdepodobne 
osadením dopravných značiek ZÁKAZ  STÁTIA a zvýšenou kontrolou zo strany Obecnej 
polície.  

14.  Záver.  

Starosta obce poďakoval poslancom  Obecného zastupiteľstva za spoluprácu počas celého 
štvorročného funkčného obdobia, zaželal im veľa zdravia, šťastia a pohodu v kruhu svojich rodín 
a šťastnú ruku pri výbere z kandidátov vo voľbách za nových  predstaviteľov obce. 

                                                                                                                            

Starosta obce : Peter Hlavatý, v.r.            Overovatelia:  Ing. Michal Repka, v.r. 

          
                   MUDr. Martin Jaššo, v.r. 
                         
                    
Prednosta OcU : Jozef  Švec, v.r. 
                  
    
Zapisovateľ :  Jozef  Švec, v.r.   



   


