
           
   Z Á P I S N I C A 

 z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Komjaticiach 
konaného dňa 08. júna 2017 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. 
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. 

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

  
Uznesenie č.192/08062017 

     Obecné zastupiteľstvo obce Komjatice  BERIE NA VEDOMIE neúčasť 
poslanca MUDr. Martina Jaššu na rokovaní Obecného zastupiteľstva z dôvodu 
absolvovania služobnej cesty. 

     
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. Voľba hlavného kontrolóra obce Komjatice. 
5. Audítorská správa z overovania účtovnej závierky obce za rok 2016. 
6. Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce Komjatice za rok 2016. 
7. Schválenie programového rozpočtu obce na rok 2017. 
8. Návrh počtu tried a počtu žiakov do 1. ročníka pre šk. rok 2017/2018. 
9. Návrh počtu  oddelení a počtu detí v školskom klube detí v škol. roku 2017/2018. 
10. Žiadosť o navýšenie rozpočtu originálnych kompetencií v roku 2017. 
11. Prejednanie uznesenia č. 179/09032017 Nájomná zmluva uzatvorená medzi 

Obcou Komjatice a Slovak Telekom, a.s. 
12. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie obecného pozemku / manž. Vankoví /. 



13. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie obecného pozemku / manž. Jaššoví /. 
14. Schválenie kúpnej zmluvy / Obec Komjatice a manž. Ešekoví /. 
15. Žiadosť o zmenu územného plánu obce Komjatice. 
16. Rôzne.   
17. Diskusia. 
18. Záver.  

Starosta obce požiadal poslancov o vyjadrenie k návrhu predloženého programu.         
Zo strany poslancov neboli vznesené žiadne pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy. 
Starosta obce prečítal návrh uznesenia a dal hlasovať: 

Uznesenie č. 193/08062017 

Obecné zastupiteľstvo obce Komjatice SCHVAĽUJE Program zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva v predloženom znení. 

Celkový počet poslancov OZ: 11 
Prítomní: 10   Neprítomní: 1                  
Za hlasovali poslanci: 10 - Ing. Jozef Francel.; Dr. Ľudovít Galbavý, PhD; Zuzana Garayová;  Viliam Hozlár; Mgr. Martin 
Janega;  Július Jahnátek; Dušan Jaššo; Angela Kalužáková, Peter Michalička; Ing. Michal Repka 
Proti : nikto            Zdržal sa :  nikto 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
  
Za overovateľa zápisnice boli navrhnutí poslanci:  Viliam Hozlár, Ing. Michal Repka 
Volebná komisia: Dr. Ľudovít Galbavý, PhD., Dušan Jaššo, Ing. Jozef Francel 
Zapisovateľ :  Jozef Švec 

Starosta obce navrhol za predsedu volebnej komisie Dr. Ľudovíta Galbavého. 
Zo strany poslancov neboli vznesené pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy. 
Starosta obce prečítal návrh uznesenia a dal hlasovať: 

Uznesenie č. 194/08062017 

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

Celkový počet poslancov OZ: 11 
Prítomní: 10   Neprítomní: 1                  
Za hlasovali poslanci: 10 - Ing. Jozef Francel.; Dr. Ľudovít Galbavý, PhD; Zuzana Garayová;  Viliam Hozlár; Mgr. Martin 
Janega;  Július Jahnátek; Dušan Jaššo; Angela Kalužáková, Peter Michalička; 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. 195/08062017 

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

  
4. Voľba hlavného kontrolóra obce Komjatice. 

  V ďalšom starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o skončení volebného 
obdobia súčasného hlavného kontrolóra obce, dňom 16.06.2017. 
Úvodom voľby hlavného kontrolóra starosta obce Peter Hlavatý oboznámil OZ, že boli 
podané tri žiadosti na funkciu  hlavného kontrolóra a to PhDr. Katarína Vanková, PhD., Ing. 
Štefan Piko a Ing. Monika Špacírová. 
Zástupca starostu Dr. Ľudovít Galbavý, PhD. oboznámil obecné zastupiteľstvu s posúdením 
splnenia kvalifikačných predpokladov a potrebných náležitostí prihlášky kandidátov na 
funkciu hlavného kontrolóra. Obecná rada na základe výsledkov rozhodla pozvať všetkých 
troch uchádzačov o funciu hlavného kontrolóra. 
Pozvanie zúčastniť sa voľby na funkciu hlavného kontrolóra prijali dvaja uchádzači v poradí: 

1. Ing. Štefan Piko 
2. Ing. Monika Špacírová 

Starosta obce udelil uchádzačom slovo na predstavenie svojej osoby.  
Ing. Piko hovoril, že v minulosti bol jedno volebné obdobie poslancom obecného 
zastupiteľstva a funkciu hlavného kontrolóra vykonáva už tretie volebné obdobie.  
Spĺňa všetky predpísané požiadavky, absolvoval 14 denné školenie hlavných kontrolórov,  
kde získal certifikát  hlavného kontrolóra. 
Ing. Monika Špacírová informovala obecné zastupiteľstvo o splnení kvalifikačných 
predpokladov, o svojom pracovnom živote, na funkciu hlavného kontrolora sa prihlásila z 
dôvodu, že by chcela podielať na chode obce a zároveň načerpať nové pracovné skúsenosti.    
Po prezentácii kandidátov predseda volebnej komisie poslanec Dr. Ľudovít  Galbavý, PhD.,  
prečítal podmienky a spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra. 
Pristúpilo sa k samotnej voľbe HK tajným hlasovaním. 
Po ukončení hlasovania a sčítaní volebných lístkov volebnou komisiou vyhlásil predseda 
volebnej komisie výsledok hlasovania. 
Hlasovalo: 10 poslancov 
Za kandidáta Ing. Štefana Piku hlasovalo - 7 poslancov. 
Za kandidátku Ing. Moniku Špacírovú hlasovali – 3 poslanci.  
Nakoľko bola splnená podmienka zvolenia uchádzača nadpolovičnou väčšinou všetkých 
poslancov, za hlavného kontrolóra obce Komjatice bol zvolený Ing. Piko Štefan. 
Ing. Štefan Piko poďakoval poslancom obecného zastupiteľstva vyslovenú za dôveru. 
Starosta obce predniesol návrh uznesenia a dal hlasovať: 



Uznesenie č. 196/08062017 

Obecné zastupiteľstvo v Komjatciach: 

A) BERIE NA VEDOMIE  Prezentáciu kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra Ing. 
Štefana Piku a Ing. Moniky Špacírovej. 

B) KONŠTATUJE,  že voľba hlavného kontrolóra sa uskutočnila v súlade so zákonom č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. 

 C) BERIE NBA VEDOMIE zvolenie v súlade s § 18a odst. 1) a § 18a odst. 5) zákona č. 
369/1990 Zb. p. Ing. Štefana Piku  do funkcie hlavného kontrolóra Obce Komjatice na 
dobu určitú od 17.06.2017 do 31.03.2023. 

 D) URČUJE 

 1/ v súlade s § 11 odst. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom 
znení s účinnosťou od 17.06.2017 plat hlavného kontrolóra obce podľa §18c odst. 1) 
písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení je súčinom priemernej mesačnej mzdy 
zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického 
úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok. 

2/ v súlade s § 11 odst. 4 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom 
znení pracovný úväzok hlavnému kontrolórovi v rozsahu 0,2.  

E) UDEĽUJE  súhlas na vykonávanie inej zárobkovej činnosti.  

Celkový počet poslancov OZ: 11 
Prítomní: 10   Neprítomní: 1                  
Za hlasovali poslanci: 10 - Ing. Jozef Francel.; Dr. Ľudovít Galbavý, PhD; Zuzana Garayová;  Viliam Hozlár; Mgr. Martin 
Janega;  Július Jahnátek; Dušan Jaššo; Angela Kalužáková, Peter Michalička; Ing. Michal Repka 
Proti : nikto            Zdržal sa :  nikto 

 Po voľbe hlavného kontrolóra a prijatí uznesenia navrhol poslanec obecného 
zastupiteľstva Július Jahnátek, presunutie rokovania do kultúrneho domu. 
Starosta obce vysvelil účastníkom rokovania, že rokovania obecného zastupiteľstva sa vždy 
konali v zasadačke obecného úradu a presun rokovania do kultúrneho domu v tejto chvíli nie 
je po technickej stránke možný.    
  
5. Audítorská správa z overovania účtovnej závierky obce za rok 2016. 

V ďaľšom bode program starosta obce prečítal audítorskú správu nezávislej audítorky 
z overovania účtovnej závierky obce za rok 2016. 
Materiál k prejednávanému bodu bol poslancom k dispozícii pred zasadnutím OZ, námietky 
zo strany poslancov Obecného zastupiteľstva neboli vznesené.  
Súčasťou audítorskej správy bolo Stanovisko hlavného kontrolóra obce Komjatice k 
záverečnému účtu obce za rok 2016. 
Audítorsku správu a stanovisko hlavného kontrolóra obce Komjatice k záverečnému účtu 
2016,  Obecné zastupiteľstvo berie  na vedomie. 



  
 Uznesenie č. 197/08062017 

A. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach BERIE NA VEDOMIE Audítorskú správu 
nezávislej audítorky z overovania účtovnej závierky za rok 2016. 

B. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach BERIE NA VEDOMIE Stanovisko 
hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Komjatice za rok 2016. 

6. Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce Komjatice za rok 2016. 

V ďalšom bode programu starosta obce predniesol Obecnému zastupiteľstvu návrh na 
schválenie Záverečného účtu Obce Komjatice za rok 2016. 
Materiál k prejednávanému bodu bol poslancom k dispozícii pred zasadnutím OZ.  

V rozprave poslanec Július Jahnátek dotazoval rozpor na strane 5, Príjem z kultúrych 
podujatí vo výške  10 384 €, lebo pri prijímaní rozpočtu na rok 2017 v decembri 2016, bolo 
plnenie vykazované  vo výške 3700 €.  
Pracovníčka obecného úradu vysvetlila poslancovi vzniknutú situáciu a starosta obce pozval 
poslanca pána Jahnátka na obecný úrad za účelom vysvetlenia stavu. 

Poslankyňa Zuzana Garayová poukázala na rozpor vo výdavkoch obce, konkrétne v 
položke občianska vybavenosť, budovanie chodníkov Dolná, Hviezdoslavova, Fučíkova. 
Bolo jej vysvetlené, že chodník na Dolnej ulici nie je medzi kapitálovými výdavkami nakoľko 
tento chodník sa opravoval a preto je to bežný výdavok občianska vybavenosť. Časť chodníka 
na Fučíkovej ulici bola výstavba a preto je zaradený v kapitálových výdavkoch. 
Názor poslankyne bol, že chodníky sa opravovali. 
Starosta obce predniesol návrh uznesenia a dal hlasovať: 

Uznesenie č. 198/08062017 

A. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach  SCHVAĽUJE  bez výhrad Záverečný 
účet obce Komjatice za rok 2016. 
  

B. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SÚHLASÍ s použitím 10% prebytku 
hospodárenia na kapitálové výdavky.  

Celkový počet poslancov OZ: 11 
Prítomní: 10   Neprítomní: 1                  
Za hlasovali poslanci: 8 - Ing. Jozef Francel.; Dr. Ľudovít Galbavý, PhD; Viliam Hozlár; Mgr. Martin Janega; Dušan Jaššo; 
Angela Kalužáková, Peter Michalička; Ing. Michal Repka 
Proti : nikto            Zdržal sa : 2 - Zuzana Garayová, Július Jahnátek 

7. Schválenie programového rozpočtu obce na rok 2017. 

Ďalším bodom programu bolo schválenie Programového rozpočtu obce na rok 2017, 
čiže rozpočet obce na rok 2017, v elektronickej podobe. 
Materiál k prejednávanému bodu bol poslancom k dispozícii pred zasadnutím OZ, námietky 
zo strany poslancov neboli vznesené. 
Starosta obce predniesol návrh uznesenia : 



Uznesenie č. 199/08062017 

Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach  SCHVAĽUJE Programový rozpočet obce 
na rok 2017, v predloženom znení bez pripomienok. 

Celkový počet poslancov OZ: 11 
Prítomní: 10   Neprítomní: 1                  
Za hlasovali poslanci: 10 - Ing. Jozef Francel.; Dr. Ľudovít Galbavý, PhD; Zuzana Garayová;  Viliam Hozlár; Mgr. Martin 
Janega;  Július Jahnátek; Dušan Jaššo; Angela Kalužáková, Peter Michalička; Ing. Michal Repka 
Proti : nikto            Zdržal sa :  nikto 
8. Návrh počtu tried a počtu žiakov do 1. ročníka pre šk. rok 2017/2018. 

V ďaľšom bode programu starosta obce predložil  Obecnému zastupiteľstvu v zmysle 
zákona 596/2003 Z. z. z 5. novembra 2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa  § 5 ods.7 pís. a, na schválenie návrh počtu 
tried a prijímaných žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2017/2018.  
Materiál k prejednávanému bodu bol poslancom k dispozícii pred zasadnutím OZ. 
Rada školy dňa 06.06.2017 na svojom zasadnutí prejednala návrh a doporučila ho prijať. 
Starosta obce predniesol návrh uznesenia a dal hlasovať: 

Uznesenie č. 200/08062017 

Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE Návrh počtu tried a počtu 
žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018 v predloženom znení: 

Počet detí s predškolským vekom: 64 detí / 31 dievčat 

Počet žiakov zapísaných do 1.ročníka: 46 detí / 25 dievčat 

Počet žiakov z 0.ročníka: 0 žiakov 

Počet žiakov zapísaných do 1.ročníka z inej obce: 3 deti /3 dievčatá  

Odklad povinnej školskej dochádzky: 12 detí/ 6 dievčat 

Žiaci z Komjatíc zapísaní na inú školu: 4 detí/ 2 dievčatá  

Žiaci v zahraničí: 2 nové deti / 0 dievčat a 2( neklasifikovaní) deti /0 dievčat  

Žiak so ŠVVP : 1 dieťa / 0 dievčat 

Celkový počet poslancov OZ: 11 
Prítomní: 10   Neprítomní: 1                  
Za hlasovali poslanci: 10 - Ing. Jozef Francel.; Dr. Ľudovít Galbavý, PhD; Zuzana Garayová;  Viliam Hozlár; Mgr. Martin 
Janega;  Július Jahnátek; Dušan Jaššo; Angela Kalužáková, Peter Michalička; Ing. Michal Repka 
Proti : nikto            Zdržal sa :  nikto 



9. Návrh počtu  oddelení a počtu detí v školskom klube detí v škol. roku 
2017/2018. 

V ďaľšom bode programu starosta obce predložil  Obecnému zastupiteľstvu v zmysle 
zákona 596/2003 Z. z. z 5. novembra 2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa  § 5 ods.7 pís. a, na schválenie návrh počtu 
oddelení ŠKD v školskom roku 2017/2018. 

V zmysle zákona 245/008 Z.z. v znení neskorších pedpisov a na základe vyhlášky č. 
306/2009 Z.z. o ŠKD a bezpečnostných a hygienických noriem navrhuje pri počte 106 detí 
zriadenie  oddelení ŠKD.  
Materiál k prejednávanému bodu bol poslancom k dispozícii pred zasadnutím OZ. 
Rada školy dňa 06.06.2017 na svojom zasadnutí prejednala návrh a doporučila ho prijať. 
Počet žiakov záväzne prihlásených do ŠKD spolu: 106 detí: 
Počet žiakov z 1.ročníka: 29 žiakov 
Počet žiakov z 2.ročníka: 32 žiakov 
Počet žiakov z 3.ročníka: 23 žiakov 
Počet žiakov zo 4.ročníka: 22 žiakov 
Starosta obce prečítal návrh uznesenia a dal hlasovať: 

Uznesenie č. 201/08062017 

A. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE Návrh počtu oddelení / 5 
oddelení / a počet detí / 106 detí / v školskom klube detí  pre školský rok 
2017/2018.  

Celkový počet poslancov OZ: 11 
Prítomní: 10   Neprítomní: 1                  
Za hlasovali poslanci: 10 - Ing. Jozef Francel.; Dr. Ľudovít Galbavý, PhD; Zuzana Garayová;  Viliam Hozlár; Mgr. Martin 
Janega;  Július Jahnátek; Dušan Jaššo; Angela Kalužáková, Peter Michalička; Ing. Michal Repka 
Proti : nikto            Zdržal sa :  nikto 

10.  Žiadosť o navýšenie rozpočtu originálnych kompetencií v roku 2017. 

V ďalšom starosta obce predniesol obecnému zastupiteľstvu žiadosť riaditeľstvo ZŠ s MŠ 
Ondreja Cabana , Námestie A.Cabana 36, 941 06 Komjatice o schválenie žiadosti o navýšenie 
rozpočtu originálnych kompetencií z dôvodu potreby vytvorenia 5.oddelenia školského klubu 
detí. Riaditeľstvo školy žiada zriaďovateľa o navýšenie rozpočtu originálnych kompetencií 
v roku 2017 (obdobie september-december) o sumu 10 872 € (resp. reálne náklady). 
Materiál k prejednávanému bodu bol poslancom k dispozícii pred zasadnutím OZ. 
Rada školy dňa 06.06.2017 na svojom zasadnutí prejednala žiadosť a doporučila ju obecnému 
zastupiteľstvu schváliť. 
Starosta obce prečítal návrh uznesenia a dal hlasovať: 

Uznesenie č. 202/08062017 



A. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE navýšenie rozpočtu obce 
originálnych kompetencií v roku 2017 / september – december / o sumu        
10 872 Eur z dôvodu potreby vytvorenia 5. oddelenia školského klubu detí. 

Celkový počet poslancov OZ: 11 
Prítomní: 10   Neprítomní: 1                  
Za hlasovali poslanci: 10 - Ing. Jozef Francel.; Dr. Ľudovít Galbavý, PhD; Zuzana Garayová;  Viliam Hozlár; Mgr. Martin 
Janega;  Július Jahnátek; Dušan Jaššo; Angela Kalužáková, Peter Michalička; Ing. Michal Repka 
Proti : nikto            Zdržal sa :  nikto 

11.  Prejednanie uznesenia č. 179/09032017 Nájomná zmluva uzatvorená 
medzi Obcou Komjatice a Slovak Telekom, a.s. 

Ďalším bodom programu bolo prejednanie Uznesenia č. 179/09032017, ktorým bola 
schválená nájomná zmluva s určením technických podmienok a výšky nájomného, uzatvorená 
medzi Obcou Komjatice a Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava. 
Nájomca namietal výšku nájomného.    
Starosta obce predniesol návrh uznesenia a dal hlasovať: 

Uznesenie č. 203/08062017 
  

A. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach RUŠÍ Uznesenie číslo 179/09032017.  

B. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach  SCHVAĽUJE  návrh Nájomnej 
zmluvy uzavretej medzi Obcou Komjatice, Nádražná 97, 941 06 Komjatice  a 
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava s úpravou výšky 
nájomného.  

C. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE nájom priestorov 
nachádzajúcich sa v nehnuteľnosti na ul. Školská 462/1 v Komjaticiach, ktorá 
je zapísaná v katastri nehnuteľností vedeným Okresným úradom v Nových 
Zámkoch, katastrálnym odborom, na liste vlastníctva č. 1, okres Nové Zámky, 
obec Komjatice, katastrálne územie Komjatice, ako škola, súpisné č. 462, 
postavená na pozemku KNC parcelné č. 385/7, a to konkrétne priestor na 
streche nehnuteľnosti o výmere 6,25 m2 za účelom umiestnenia a užívania 
technologického zariadenia a príslušnej  infraštruktúry rádioreleového bodu 
a základňovej stanice verejnej elektronickej komunikačnej siete 
s názvom      ,, ZS a RR bod Komjatice,,. 
Výška nájomného bude vo výške 2500 €  ročne. 

Celkový počet poslancov OZ: 11 
Prítomní: 10   Neprítomní: 1                  
Za hlasovali poslanci: 10 - Ing. Jozef Francel.; Dr. Ľudovít Galbavý, PhD; Zuzana Garayová;  Viliam Hozlár; Mgr. Martin 
Janega;  Július Jahnátek; Dušan Jaššo; Angela Kalužáková, Peter Michalička; Ing. Michal Repka 
Proti : nikto            Zdržal sa :  nikto 

12.  Prerokovanie žiadosti o odkúpenie časti obecného pozemku / manž. 
Vankoví /. 



Ďalším bodom programu bolo prerokovanie žiadosti manželov Michala Vanku a Mgr. 
Gabriely Vankovej,  o odkúpenie novovytvoreného pozemku, parcela číslo 4597/28, diel číslo 
1, o výmere 36 m2, ktorý bol odčlenený z parcely číslo 4601/29, zastavané plochy a nádvoria, 
zapísanom na LV č. 1 v k.u. Komjatice. 
Starosta obce predniesol návrh uznesenia a dal hlasovať: 

Uznesenie č. 204/08062017 

A. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach PREROKOVALO žiadosť Michala Vanka 
a Mgr. Gabriely Vankovej o odkúpenie pozemku – dielu číslo 1. 

B. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVÁLILO 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 02.05.2017, chceli Michal Vanko 
a Mgr. Gabriela Vanková odkúpiť novovytvorený diel číslo 1 z pôvodného parcelného 
čísla 4601/29, ktorého vlastníkom je obec Komjatice v celosti, za účelom vyporiadania si 
svojich vlastníckych vzťahov. Vyššie uvedenej žiadosti obecné zastupiteľstvo 
v Komjaticiach vyhovelo. 

Predmetom predaja bude 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 1 
 parcela registra „C“  
 parcelné číslo 4601/29 – 294 m2 – zastavané plochy a nádvoria  
 ktoré patrí podľa B 1 obci Komjatice do jej výlučného vlastníctva v celosti; 

- vyššie uvedené parcelné číslo bolo zamerané geometrickým plánom číslo 
693/2015, vyhotoveným dňa 30.11.2015 Ing. Ľubomírom Šagátom, úradne 
overeným dňa 19.01.2016 Okresným úradom Nové Zámky, katastrálny odbor, 
pričom sa odčlenila časť pôvodnej parcely a vznikol: 
diel číslo 1 o výmere 36 m2, ktorý sa odčlenil z pôvodnej parcely registra „C“ 
4601/29 – 294 m2 – zastavané plochy a nádvoria, a bol pričlenený 
k novovytvorenej parcele registra „C“ 4597/28 – 56 m2 – trvalé trávne porasty; 

V zmysle žiadosti: Michala Vanka, r. Vanka,      
trvale bytom Komjatice,    a Mgr. Gabriely Vankovej, r. Bálintovej,   
 trvale bytom Komjatice,    si navrhovatelia majú záujem vyššie 
uvedený novovytvorený diel číslo 1 odkúpiť do ich bezpodielového spoluvlastníctva 
manželov v celosti. 



Celkový počet poslancov OZ: 11 
Prítomní: 10   Neprítomní: 1                  
Za hlasovali poslanci: 10 - Ing. Jozef Francel.; Dr. Ľudovít Galbavý, PhD; Zuzana Garayová;  Viliam Hozlár; Mgr. Martin 
Janega;  Július Jahnátek; Dušan Jaššo; Angela Kalužáková, Peter Michalička; Ing. Michal Repka 
Proti : nikto            Zdržal sa :  nikto 

13.  Prerokovanie žiadosti o odkúpenie časti obecného pozemku / manž. 
Jaššoví /. 

Ďalším bodom programu bolo prerokovanie žiadosti manželov Ing. Juraja Jaššu a 
manželky Mgr. Anetty Jaššovej o odkúpenie novovytvoreného pozemku, parcelné číslo 
806/174 (ktoré vzniklo odčlenením z pôvodného parcelného čísla 806/1), zamerané 
geometrickým plánom číslo 35/2017, vyhotoveným dňa 26.04.2017 Ing. Petrom Moravčíkom, 
a úradne overeným dňa 10.05.2017 Okresným úradom Nové Zámky, katastrálny odbor, 
ktorého vlastníkom je obec Komjatice v celosti, za účelom vyporiadania si svojich 
vlastníckych vzťahov. 
Navrhovatelia majú záujem vyššie uvedené novovytvorené parcelné číslo 806/174 odkúpiť do 
ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti. 
Starosta obce predniesol návrh uznesenia a dal hlasovať: 

Uznesenie č. 205/08062017 

A. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach PREROKOVALO žiadosť Ing. Juraja 
Jašša a Mgr. Anety Jaššovej o odkúpenie pozemku – novovytvoreného parcelného 
čísla 806/174. 

B. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVÁLILO  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 17.05.2017, chceli Ing. Juraj Jaššo a Mgr. Aneta Jaššová odkúpiť 
novovytvorené parcelné číslo 806/174 (ktoré vzniklo odčlenením z pôvodného 
parcelného čísla 806/1), ktorého vlastníkom je obec Komjatice v celosti, za 
účelom vyporiadania si svojich vlastníckych vzťahov. Vyššie uvedenej žiadosti 
obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach vyhovelo. 

Predmetom predaja bude 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 1 
 parcela registra "C"  



 parcelné číslo 806/1 – 104904 m2 – zastavané plochy a nádvoria  
 ktoré patrí podľa B 1 obci Komjatice do jej výlučného vlastníctva v celosti; 

- vyššie označené parcelné čísla boli zamerané geometrickým plánom číslo 35/2017, 
vyhotoveným dňa 26.04.2017 Ing. Petrom Moravčíkom, a úradne overeným dňa 
10.05.2017 Okresným úradom Nové Zámky, katastrálny odbor, pričom vzniklo 
novovytvorené parcelné číslo nasledovne: 
novovytvorené parcelné číslo registra "C" 806/174 – 159 m2 – zastavané plochy a 
nádvoria, ktoré vzniklo súčtom odčlenením z pôvodnej parcely registra 806/1 – 
104904 m2 – zastavané plochy a nádvoria; 

V zmysle žiadosti: Ing. Juraja Jašša, r. Jašša,                 
trvale bytom Komjatice,   a Mgr. Anety Jaššovej, r. Kramárovej,    
   , trvale bytom Komjatice,    si navrhovatelia majú 
záujem vyššie uvedené novovytvorené parcelné číslo 806/174 odkúpiť do ich 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti. 

Celkový počet poslancov OZ: 11 
Prítomní: 10   Neprítomní: 1                  
Za hlasovali poslanci: 10 - Ing. Jozef Francel.; Dr. Ľudovít Galbavý, PhD; Zuzana Garayová;  Viliam Hozlár; Mgr. Martin 
Janega;  Július Jahnátek; Dušan Jaššo; Angela Kalužáková, Peter Michalička; Ing. Michal Repka 
Proti : nikto            Zdržal sa :  nikto 

14.  Schválenie kúpnej zmluvy / Obec Komjatice a manž. Ešekoví /. 

Ďalším bodom programu bolo prerokovanie návrhu kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi 
obcou Komjatice a manželov Bc. Zoltána Ešeka a Zuzany Ešekovej o odkúpenie 
novovytvoreného pozemku p.č. 2945 /4 vo výmere 39 m2, ktoré vzniklo zameraním 
geometrickým plánom číslo 1/2017, vyhotoveným dňa 10.1.2017 Michalom Benczem, úradne 
overeným dňa 23.1.2017, Okresným úradom Nové Zámky, katastrálny odbor.  
Z pôvodnej parcely registra "C" 2945/1 sa odčlenila časť o výmere 21 m2, ktorá bola 
pričlenená k novovytvorenej parcele registra "C"2945/4 a z pôvodnej parcely registra "C" 
806/1 sa odčlenila časť o výmere 18 m2, ktorá bola pričlenená k novovytvorenej parcele 
registra "C" 2945/4. 
Starosta obce prečítal návrh uznesenia a dal hlasovať: 

Uznesenie č. 206/08062017 

A. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach PREROKOVALO návrh kúpnej zmluvy, 
a to medzi obcou Komjatice, ako predávajúcou na jednej strane, a medzi Bc. 
Zoltánom Ešekom a Zuzanou Ešekovou, ako kupujúcou na druhej strane.  

B. Bolo brané na vedomie Uznesenie č. 182/09032017, 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 09.03.2017 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 2945/1 – 5987 m2 – zastavané plochy a nádvoria  
 ktoré patrí podľa B 1 obci Komjatice do jej výlučného vlastníctva v celosti; 
LIST VLASTNÍCTVA číslo 1 
 parcela registra "C"  
 parcelné číslo 806/1 – 104904 m2 – zastavané plochy a nádvoria  
 ktoré patrí podľa B 1 obci Komjatice do jej výlučného vlastníctva v celosti; 
- vyššie označené parcelné čísla boli zamerané geometrickým plánom číslo 1/2017, 

vyhotoveným dňa 10.01.2017 Michalom Bencze, a úradne overeným dňa 
23.01.2017 Okresným úradom Nové Zámky, katastrálny odbor, pričom vzniklo 
novovytvorené parcelné číslo nasledovne: 
novovytvorené parcelné číslo registra "C" 2945/4 – 39 m2 – zastavané plochy 
a nádvoria, ktoré vzniklo súčtom odčlenených častí z pôvodných parciel 2945/1 
a 806/1, a to nasledovne: 
• z pôvodnej parcely registra "C" 2945/1 sa odčlenila časť o výmere 21 m2, ktorá 
bola pričlenená k novovytvorenej parcele registra "C"2945/4; 
• z pôvodnej parcely registra "C" 806/1 sa odčlenila časť o výmere 18 m2, ktorá 
bola pričlenená k novovytvorenej parcele registra "C"2945/4; 

V zmysle žiadosti: Bc. Zoltána Ešeka, r. Ešeka,                 
trvale bytom Komjatice,    a Zuzany Ešekovej, r. Ostrožlíkovej,   
  trvale bytom Komjatice,     si navrhovatelia majú záujem 
vyššie uvedené novovytvorené parcelné číslo 2945/4 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 10 pracovných dní, odo dňa 
konania tohto obecného zastupiteľstva, medzi obcou Komjatice, ako 
predávajúcim na jednej strane, a Bc. Zoltánom Ešekom a Zuzanou Ešekovou, 
ako kupujúcimi na strane druhej. Odpredaj nižšie uvedenej nehnuteľnosti sa 
v zmysle kúpnej zmluvy bude realizovať za kúpnu cenu zistenú podľa 
znaleckého posudku č. 44/2017, vypracovaným Ing. Jozefom Homolom, a to vo 
výške 130,--€ (slovom jednostotridsať eur). 

Celkový počet poslancov OZ: 11 
Prítomní: 10   Neprítomní: 1                  
Za hlasovali poslanci: 10 - Ing. Jozef Francel.; Dr. Ľudovít Galbavý, PhD; Zuzana Garayová;  Viliam Hozlár; Mgr. Martin 
Janega;  Július Jahnátek; Dušan Jaššo; Angela Kalužáková, Peter Michalička; Ing. Michal Repka 
Proti : nikto            Zdržal sa :  nikto 



15.  Žiadosť o zmenu územného plánu obce Komjatice. 

   Ďalším bodom program bola žiadosť občanov obce, ktorí sú majiteľmi pozemkov 
hlavne na Bernolákovej ulici a na ulici Dolnej o vykonanie zmien v platnom územnom pláne 
obce Komjatice.   
Starosta obce konštatoval, nakoľko platnosť územného plánu bola napadnutá a bol podaný  
podnet na Okresnú prokuratúru a k dnešnému dňu obec nedostatala stanovisko prokurátora, 
nie je možné riešiť žiadosti občanov, musí sa čakať na stanovisko prokurátorky, tento bod 
program na dnešnom rokovaní obecného zastupiteľstva nebude prejednávaný. 
V prípade doručenia stanoviska prokurátorky a potvrdenia zákonnosti spracovania UPN 
starosta obce zvolá mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
Poslankyňa Zuzana Garayová, vo svojej reakcii hovorila o prejednaní a prerokovaní 
územného plánu, o nedostačujúcej informovanosti poslancov obecného zastupiteľstva o 
územnom pláne a o rozpore v predložených variantách 1 a 2.  
Poslankyňa Zuzana Garayová si je vedomá svojho hlasovania a zlyhania pri schvalovaní 
územného plánu obce a chcela by svoje osobné zlyhanie napraviť. 
Starosta obce upozornil poslankyňu na možnosť v prípade nejasností prísť na obecný úrad za 
účelom poskytnutia presnejších informácií a predloženiu územnoplánovacej dokumentácie k 
nahliadnutiu  
Poslanec pán Július Jahnátek zvažoval podať návrh na zrušenie uznesenia, avšak zároveň 
poukázal na skutočnosť, že obec nebude mať platný územný plán. 
Starosta obce prečítal metodické usmernenie k ukončeniu platnosti územnoplánovacej 
dokumentácie MŽP SR a MDV SR s pouzkázaním na skutočnosť, že platnosť územného 
plánu sa dá zrušiť, iba nahradením novou  územnoplánovacou dokumentáciou. 
Po prečítaní metodických usmernení vznikla diskusia bez udelenia slova občanom, nastala 
nekoordinovaná debata, zapisovateľ nebol schopný zaznamenávať vystúpenia občanov.  
Na základe žiadosti starostu obce sa prítomní občania ukľudnili a pokračovalo sa v rokovaní.  

16.  Rôzne. 

V bode rôzne, starosta obce predložil Obecnému zastupiteľstvu návrh uznesenia, potrebné 
na doplnenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok so spolu účasťou obce  na 
modernizáciu učební pre ZŠ Komjatice, budovanie a zlepšenie technického vybavenia 
jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základnej škole. 
Starosta obce predniesol návrh uznesenia a dal hlasovať: 

Uznesenie č. 207/08062017 

Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach: 

A. BERIE NA VEDOMIE 
žiadosť starostu obce Komjatice, Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej 
ŽoNFP) 
a) kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13, 
b) názov ŽoNFP: „Modernizácia učební pre ZŠ Komjatice“ 



B. KONŠTATUJE, 
že ciele predkladaného projektu sú v súlade s platným Programom hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja obce Komjatice 2015 - 2023  a s Územným plánom obce Komjatice. 

C. SCHVAĽUJE 
a) predloženie ŽoNFP v rámci Výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13, za účelom realizácie 
projektu „Modernizácia učební pre ZŠ Komjatice.“, 
b) zabezpečenie realizácie projektu obcou po schválení Žiadosti o NFP, 
c) spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov, 
maximálne však do výšky 5 000,00 EUR (odhadovane celkové oprávnené výdavky 
projektu predstavujú výšku maximálne 74 956,80 EUR) a zároveň financovanie 
prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a 
predstavujú rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými 
výdavkami projektu. 

Celkový počet poslancov OZ: 11 
Prítomní: 10   Neprítomní: 1                  
Za hlasovali poslanci: 10 - Ing. Jozef Francel.; Dr. Ľudovít Galbavý, PhD; Zuzana Garayová;  Viliam Hozlár; Mgr. Martin 
Janega;  Július Jahnátek; Dušan Jaššo; Angela Kalužáková, Peter Michalička; Ing. Michal Repka 
Proti : nikto            Zdržal sa :  nikto 

 Ďalej v bode rôzne, starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo s potrebou prijať 
uznesenie na odpredaj obecného pozemku Západoslovenskej distribučnej spoločnosti, 
Čulenova 6,  816 47 Bratislava,  na ktorom bude vybudovaná trafostanica pre zásobovanie 
elektrickou energiou pozemkov na Školskej ulici. 
Starosta obce predniesol návrh uznesenia a dal hlasovať: 

Uznesenie č. 208/08062017 

A. Obecné zastupiteľstvo v Komjat ic iach PREROKOVALO ž iadosť 
Západoslovenskej distribučnej, a.s. o odkúpenie pozemku – novovytvoreného 
parcelného čísla 950/26. 

B. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVÁLILO 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 spoločnosť 
Západoslovenská distribučná, a.s. si má záujem odkúpiť novovytvorené parcelné 
číslo 950/26 (ktoré vzniklo súčtom odčlenenej časti z pôvodného parcelného čísla 
registra "C" 950/6 a pôvodného parcelného čísla registra "C" 950/26, v zmysle 
geometrického plánu číslo 43/2017), ktorého vlastníkom je obec Komjatice v 



celosti, za účelom zriadenia a výstavby trafostanice. Vyššie uvedenej žiadosti 
obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach vyhovelo. 

Predmetom predaja bude 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 1 
 parcela registra „C“  

 parcelné číslo 950/26 – 30 m2 – záhrady  
 ktoré patrí podľa B 1 obci Komjatice v celosti; 

LIST VLASTNÍCTVA číslo 1  
 parcela registra „C“  
 parcelné číslo 950/6 – 2488 m2 – záhrady  
 ktoré patrí podľa B 1 obci Komjatice v celosti; 

- obe parcelné čísla boli zamerané geometrickým plánom číslo 43/2017, 
vyhotoveným Róbertom Roobom, pričom z pôvodnej parcely 950/6 sa odčlenila 
časť vo výmere 10 m2 

Predmetom prevodu je: 
- novovytvorené parcelné číslo registra "C" 950/26 – 40 m2 – záhrady (ktoré vzniklo 

v zmysle geometrického plánu číslo 43/2017 súčtom odčlenenej časti z pôvodného 
parcelného čísla registra "C" 950/6 o výmere 10 m2, a pôvodného parcelného 
čísla registra "C" 950/26, o výmere 30 m2) 

V zmysle žiadosti: Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36 361 518, so sídlom 
816 47 Bratislava, Čulenova 6 si navrhovateľ má záujem vyššie uvedené novovytvorené 
parcelné číslo 950/26 o výmere 40 m2 odkúpiť do výlučného vlastníctva v celosti. 

Celkový počet poslancov OZ: 11 
Prítomní: 10   Neprítomní: 1                  
Za hlasovali poslanci: 8 - Ing. Jozef Francel.; Dr. Ľudovít Galbavý, Viliam Hozlár; Mgr. Martin Janega; Dušan Jaššo; 
Angela Kalužáková, Peter Michalička; Ing. Michal Repka 
Proti : 2 - Zuzana Garayová; Július Jahnátek;             Zdržal sa :  nikto 

17.  Diskusia. 

V ďalšom bode diskusia navrhol poslanec Julius Jahnátek prijať uznesenie v súvislosti 
s prevádzkovaním sociálnych sietí. Vznikla nejasná situácia, kedy dochádzalo k mazaniu 
komentov, blokovaniu účastníkov a napokon samotného zrušenia tzv. oficiálnej stránky obce. 
Poslanec pán Jahnátek prečítal návrh uznesenia a starosta obce dal hlasovať:  

Uznesenie č. 209/08062017 

Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach PREHLASUJE, 



A/ že OBEC KOMJATICE nemá zriadený a prevádzkovaný oficiálny profil na žiadnej 
sociálnej sieti ( ako napr. FACEBOOK, TWITTER, INSTRAGAM a pod. ) a ani 
nepoverilo žiadnu fyzickú či súkromnú osobu jej vytvorením a prevádzkou. 

B/ , že sa dištancuje od prevádzky doterajšieho profilu na sociálnej sieti FACEBOOK      
( stránky, skupiny, komunity ) s názvom OBEC KOMJATICE, ktorý je dielom 
súkromnej osoby.  
Za jej obsah a prevádzku je v plnej miere zodpovedný samotný autor.  

C/ , že nesúhlasí s prevádzkovaním akéhokoľvek profile na sociálnych sieťach, ktorý by 
niesol názov OBEC KOMJATICE a bol by doplnený oficiálnym erbom obce, nakoľko 
môže prísť k zavádzaniu užívateľov a šíreniu dezinformácií. 

Celkový počet poslancov OZ: 11 
Prítomní: 10   Neprítomní: 1                  
Za hlasovali poslanci: 10 - Ing. Jozef Francel.; Dr. Ľudovít Galbavý, PhD; Zuzana Garayová;  Viliam Hozlár; Mgr. Martin 
Janega;  Július Jahnátek; Dušan Jaššo; Angela Kalužáková, Peter Michalička; Ing. Michal Repka 
Proti : nikto            Zdržal sa :  nikto 

Ďalej v diskusii bez udelenia k vystúpeniu vystúpilo niekoľko občanov obce, ktorí svojimi 
príspevkami žiadali o zušenie zelených zón v záhradách, ďalej územnoplánovacej 
dokumentácie ako celku. 

V diskusii vystúpili poslanci obecného zastupiteľstva, Dr. Ľudovít Galbavý, Zuzana 
Garayová, Július Jahnátek, Ing. Jozef Francel, Angela Kalužáková. 
 Z občanov sa do diskusie zapojili JUDr. Marian Šlosár, Šulík, Žigrai, MUDr. Zeleňáková, 
Mária Učňová, Varová, Miroslav Černák, rod. Szorádová / matka a dcéra /, Vít Kmeťo, Šebík, 
Troskovič, Ľudovít Bridiš, Kamil Uhrík a niekoľko dalších, totožnosť sa nedala identifikovať. 
Priebeh diskusie prebiehal bez dodržiavania pravidiel o udelení slova, nie všetky diskusné 
príspevky boli čitateľné a zrozumiteľné. 
Po obvinení z klamstva starostu obce Miroslavom Černákom a následnej odpovedi starostu 
obce a podaní stanoviska, že činnosť obce, obecného úradu bola vždy korektná, čomu 
nasvedčuje komunikácia medzi ním a pánom Černákom, hlavne pri realizácii jeho prvých 
zámerov výstavby v obci. Následne starosta obce ukončil diskusiu.  
   

18.  Záver.  

  
Starosta obce poďakoval poslancom  Obecného zastupiteľstva a občanom za účasť na 

zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Komjaticiach. 
                              
                                                                                               



Starosta obce : Peter Hlavatý  PODPISANE      Overovatelia: Viliam Hozlár  PODPISANE 
  
                   Ing. Michal Repka PODPISANE 

        
        
          
Prednosta OcU : Jozef  Švec   PODPISANE        
                       
Zapisovateľ :  Jozef  Švec   PODPISANE    

   

  


