
     Z Á P I S N I C A

z 12.  verejného rokovania Obecného zastupiteľstva v Komjaticiach 
konaného dňa 23. mája 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 /.

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. Zloženie  sľubu náhradníčky za poslanca OZ v Komjaticiach / Ing. Christovová 

Ľubica/.
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
4. Kontrola plnenia uznesení.
5. Prerokovanie predĺženia kontokorentného úveru.
6. Schválenie VZN č. 1/2013 o pravidlách času predaja v obchode a času  prevádzky 

služieb na území obce Komjatice.
7. Schválenie VZN č. 2/2013 o financovaní  materskej školy a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Komjatice. 
8. Žiadosť – odkúpenie časti pozemku v evidencii Správy katastra v Nových Zámkoch, 

katastrálne územie  Komjatice, zapísaný na LV č. 1, ako parcela registra ,,C,, KN č. 
806/1 – zastavaná plocha.

9. Prerokovanie a schválenie Správy o hospodárení ZŠ s MŠ O. Cabana za rok 2012.
10. Audítorská správa z overovania účtovnej závierky obce za rok 2012.
11. Schválenie záverečného účtu Obce Komjatice za rok 2012.
12. Schválenie programového rozpočtu obce na rok 2013.
13. Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok 2013. 
14. Rôzne  
15. Diskusia.
16. 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. 
Július Jahnátek, Dušan Jaššo, MUDr. Martin Jaššo, Angela Kalužáková, Peter Michalička, Jozef Vrabec,  
Proti : nikto         Zdržal sa :  nikto  
 
  

 



2. Zloženie zákonom stanoveného sľubu náhradníčky za poslanca OZ 
v Komjaticiach / Ing. Christovová Ľubica /.

Starosta obce prečítal zákonom stanovený text sľubu poslanca Obecného zastupiteľstva :

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

Nastupujúca náhradníčka za poslanca Ing. Ľubica Christovová zložila zákonom predpísaný sľub 
poslanca obecného zastupiteľstva do rúk starostu obce, ktorý na znak súhlasu podpísala na pripravené 
tlačivo.

Uznesenie č. 161/23052013

Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach BERIE NA VEDOMIE zloženie a podpísanie 
zákonom stanoveného sľubu náhradníčky za poslankyňu Obecného zastupiteľstva v 
Komjaticiach Ing. Ľubici Christovovej.
 

3. Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

Za overovateľa zápisnice bol určení  poslanci : MUDr. Martin Jaššo, MUDr. Hana Grófová 
Zapisovateľ :  Fridrichová Ružena

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, Peter Michalička, Jozef 
Vrabec,  
Proti : nikto         Zdržal sa :  nikto  

Uznesenie č. 162/23052013

Obecné zastupiteľstvo v obci Komjatice BERIE NA VEDOMIE vytvorenie 
pracovných komisií podľa návrhu starostu obce.
  
      

4.  Kontrola plnenia uznesení.

Starosta obce predniesol kontrolu plnenia Uznesení z 11. plenárneho rokovania 
Obecného zastupiteľstva v Komjaticiach konaného dňa 07.02.2013 a zo 7. mimoriadneho 
rokovania OZ , boli SPLNENÉ.



Uznesenie č. 163/2305213

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

5. Prerokovanie predĺženia kontokorentného úveru.

V ďaľšom bode program starosta obce informoval poslancov OZ o predĺžení prijatia 
kontokorentného úveru na úhradu prevádzkových nákladov obce.
Starosta obce predniesol návrh uznesenia :

Uznesenie č. 164/2305213

Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE prijatie kontokorentného 
úveru na úhradu prevádzkových nákladov obce Komjatice vo výške 70 000 € 
a SÚHLASÍ s vystavením 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, Ing. Július Jahnátek, Dušan Jaššo, MUDr. Martin Jaššo, Angela Kalužáková, Peter Michalička, Jozef 
Vrabec,  
Proti : nikto         Zdržal sa :  nikto  

6.  Schválenie VZN č. 1/2013 o pravidlách času predaja v obchode a času 
prevádzky služieb na území obce Komjatice.

V ďaľšom bode programu starosta obce predniesol návrh znenia VZN č. 1/2013.
Material k prejednávanému bodu bol poslancom k dispozícii pred zasadnutím OZ, námietky 
zo strany poslancov neboli vznesené.
Starosta obce predniesol návrh uznesenia :

Uznesenie č. 165/2305213

Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE návrh VZN č. 1/2013 o 
pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Komjatice  
trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov v predloženom znení.

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, Peter Michalička, Jozef 
Vrabec,  
Proti : nikto         Zdržal sa :  nikto 

 



7. Schválenie VZN č. 2/2013 o financovaní materskej školy a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Komjatice.

V ďaľšom bode programu starosta obce predniesol návrh znenia VZN č. 2/2013.
Material k prejednávanému bodu bol poslancom k dispozícii pred zasadnutím OZ. 
Pred rokovaním OZ pracovníci ZŠ s MŠ Ondreja Cabana Komjatice upozornili na presnú 
citáciu  názvu školy vo VZN, názov školy vo  VZN bol uvedený  do správneho znenia. 
Článok 2 Príjemca dotácie  bude doplnený o Špeciálnu základnú školu.
Konečné znenie VZN bude vypracované s uvedenými zmenami.
Poslankyňa Kalužáková vyzdvihla pripravenosť VZN a navrhla v Článku 4, ods. 5 slovko 
oprávnený zmeniť, nahradiť slovom povinný. 
Starosta obce dal hlasovať o návrhu poslankyne p. Angely Kalužákovej v Článku 4, ods. 5 
slovko oprávnený nahradiť slovom povinný.

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, Peter Michalička, Jozef 
Vrabec,  
Proti : nikto         Zdržal sa :  nikto 

 
Poslankyňa Mária Derdáková navrhla, aby sa predišlo takýmto chybám dať materiál 
prekonzultovať pred schvaľovaním a potom postúpiť na rokovanie OZ.
Starosta obce reagoval tým, že materiál bol v riadnom a zákonom predpísanom čase vyvesený  
a zverejnený na obvyklých miestach pre zverejnenie. Poslanci Obecného zastupiteľstva VZN 
tvoria a prijímajú, súčinosť by mala byť.
Zástupca starostu hovoril o zákonom stanovené pripomienkovania.

Starosta obce predniesol návrh uznesenia :

Uznesenie č. 166/2305213

Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE návrh VZN č. 2/2013 o 
financovaní materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 
Komjatice,  trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov s pripomienkami, ktoré boli 
SCHVÁLENÉ v Článku 4, ods. 5 slovko oprávnený, nahradiť slovom povinný.

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, Peter Michalička, Jozef 
Vrabec,  
Proti : nikto         Zdržal sa :  nikto  

8. Žiadosť – odkúpenie časti pozemku v evidencii Správy katastra v Nových 
Zámkoch, katastrálne územie Komjatice, zapísaný na LV č. 1, ako parcela 
registra ,,C,, KN č. 806/1 – zastavaná plocha.

V ďaľšom bode programu starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o podaní 
žiadosti  Miroslavy Mulinkovej, Tomáša Mulinku a Mariána Mulinku, na odkúpenie časti 



pozemku, diel číslo 2 o výmere 128 m2 a diel číslo 4 o výmere 42 m2, ktoré vznikli 
odčlenením z parcely registra ,, C ,, číslo 806/1 – 105537 m2 – zastavané plochy a nádvoria 
a ktoré sa pričlenili k novovytvorenej parcele registra ,, C ,, číslo 394/1 – 590 m2 a číslo 
394/2 – 131 m2. Predmet prevodu je nehnuteľnosť, ktorá je evidovaná na  Správe katastra 
v Nových Zámkoch, katastrálne územie Komjatice, zapísaný na LV č. 1, ako parcela 
registra ,,C,,  KN č. 806/1 zastavané plochy a nádvoria.

 
Starosta obce predniesol návrh uznesenia :

Uznesenie č. 167/07022013

Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach  s c h v a ľ u je  na základe Zámeru, vydaného 
obcou Komjatice, ktorý bol vyvesený dňa 06.02.2013 a zvesený dňa 22.05.2013, 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 podľa znaleckéko posudku, náklady za znalecký posudok 
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 08.02.2013, chceli Miroslava 
Mulinková, Tomáš Mulinka a Marián Mulinka, odkúpiť novovytvorené diely číslo 2 a 4 
v zmysle geometrického plánu číslo 36/2012, ktorých vlastníkom je obec Komjatice v 
celosti, za účelom dorovnania uličnej čiary a vysporiadania si svojich vlastníckych 
vzťahov. Vyššie uvedenej žiadosti obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach vyhovelo.

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, nar. 13.10.1977, r.č. 776013/6923,
     trvale bytom Komjatice, Horná ul. 25

- v spoluvlastníckom podiele v ¼ z celku

Tomáš MULINKA,   r. Mulinka, nar. 16.08.1979, r.č. 790816/6948,
     trvale bytom Komjatice, Novozámocká 817/28

- v spoluvlastníckom podiele v ¼ z celku

Marián MULINKA,   r. Mulinka, nar. 14.07.1990, r.č. 900714/7182,
     trvale bytom Komjatice, Nám. A. Cabana 349/5

- 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, Peter Michalička, Jozef 
Vrabec,  
Proti : nikto         Zdržal sa :  nikto 

9. Prerokovanie a schválenie Správy o hospodárení ZŠ s MŠ Ondreja 
Cabana za rok 2012.

Ďaľším bodom programu bolo prerokovanie a schválenie Správy o hospodárení ZŠ 
s MŠ Ondreja Cabana za rok 2012.
Material k prejednávanému bodu mali poslanci k dispozícii pred zasadnutím OZ.
Starosta obce požiadal predsedu Rady školy Dr. Ľudovíta Galbavého PhD. o podanie 
stanoviska z rokovania Rady školy pri ZŠ s MŠ Ondreja Cabana. 
Zástupca starostu hovoril o priebehu rokovania na Rade školy, kde boli prednesené 
pripomienky k Správe o hospodárení za rok 2012. 
Pripomienky boli zamerané hlavne na spotrebu energií.
Uznesenie Rady školy:
,, Rada školy na svojom zasadnutí dňa 21. marca 2013 v zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 
596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov prerokovala Správu o hospodárení za rok 2012,,  s pripomienkami 
uvedenými v tejto diskusii, ktoré budú predložené Obecnému zastupiteľstvu k zaujatiu 
stanoviska.



Starosta obce dal poslancom OZ do pozornosti Záznam o výsledku následnej finančnej 
kontrole  v ZŠ s MŠ Ondreja Cabana, ktorú vykonal hlavný kontrolór obce Ing. Štefan Piko , 
kde konštatoval porušenie Internej smernice č. 3/2012 – RŠ k prepočtu médií, služieb a miezd 
pre jednotlivé organizačné zložky v ZŠ s MŠ Ondreja Cabana.
V rozpore s touto smernicou bolo z originálnych kompetencii vyplatených viac peňazí na 
energie.
Uvedenú skutočnosť starosta obce OZ vysvetlil s odvolaním sa na rozhovor s riaditeľkou 
školy, ktorá  vzniknutú skutočnosť zdôvodnila dôvodu vysokými nákladami  na energie 
v telocvični rôznymi krúžkami, volejbalistami a futbalistami.
Pokiaľ takáto situácia nastane je potrebnú ju prerokovať.
Starosta navrhol Správu prijať, prípadne schváliť s pripomienkami, ktoré odzneli na rokovaní 
stým, že pani  riaditeľka bude upozornená na postup s dodržaním smernice.
Rozprava:
Poslankyňa Angela Kalužáková  - nebola tu povedaná celá pravda, pretože pani riaditeľka 
informovala na Rade školy o nedoplatku 15 000 € na energiách. Zrazu sa dozvedáme že Rada 
školy mala už vtedy na stole preplatok vo výške 8000 €. 
Navrhla presuny v rozpočte školy schvalovať obecným zastupiteľstvom.
Starosta obce hovoril o jestvujúcej smernici, ktorá bola prijatá za tým účelom aby sa 
sprehľadnil tok peňaží v jednotlivých úsekoch školy. Smernicu sme prijali, pani riaditeľka 
s ňou súhlasila, stačí pracovať podľa  nej.

Slovo bolo udelené pani riaditeľke ZŠ s MŠ Ondreja Cabana, ktorá vzhľadom na nejasnosti 
už pri prejednávaní v Rade školy a prinesení Záznamu o výsledku následnej finančnej 
kontroly pánom Ing. Pikom, pripravila a predložila poslancom OZ písomnú správu.
Tento rok každý mesiac vypracováva starostovi obce počet hodín pre inštitúcie, ktoré sa 
zúčastňujú v mimoškolských zariadeniach a tieto náklady obec refunduje škole.
V minulých rokoch 2009, 2010, 2011 žiadna smernica vypracovaná nebola.
Čo sa týka preplatku a nedoplatku uviedla, že v smernici nie je nikde napísané ako by mala 
rozúčtovávať energie, keď sa nejedná o prevádzku školy.
Nárast nákladov bol z dôvodu prevádzky telocvične, hlavne v mesiacoch január, február 
a marec.
Poslankyňa Angela Kalužáková nebola stotožnená s vysvetlením riaditeľky školy. 
Každý si urobí svoj obraz.

Starosta obce predniesol návrh uznesenia :

Uznesenie č. 168/2305213

Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v platnom znení a v súlade s § 5 ods. 7 zákona č. 596/2003 Z.z. o 
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov  PREROKOVALO  a  SCHVAĽUJE   Správu o hospodárení za rok 2012 v 
predloženom znení s pripomienkami, ktoré odzneli na rokovaní.



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, Peter Michalička, Jozef 
Vrabec,  
Proti : nikto         Zdržal sa :  nikto 

         
10. Audítorská správa z overovania učtovnej závierky obce za rok 2012.

Ďaľším bodom programu bolo prejednanie audítorskej správy nezávislej audítorky.
Material k prejednávanému bodu mali poslanci k dispozícii pred zasadnutím OZ, námietky zo 
strany poslancov neboli vznesené.

Uznesenie č. 169/2305213

Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach BERIE NA VEDOMIE Audítorsku správu 
z overovania účtovnej závierky obce za rok 2012.

11. Schválenie záverečného účtu Obce Komjatice za rok 2012.

V ďaľšom bode programu starosta obce predniesol návrh na schválenie Záverečného 
učtu Obce Komjatice za rok 2012.
V audítorskej správe bolo priložené  stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu.
Material k prejednávanému bodu bol poslancom k dispozícii pred zasadnutím OZ v ktorom 
chýbala strana číslo 8, ktorá bola poslancom obecného zastupiteľstva dodaná na rokovaní OZ
Zo školy sme boli upozornený, na chybu na strane číslo 5 v texte :

,, Výšku príjmov za školu tvoria príjmy za stravné, materské školy, úroky, vratky a iné. ,,

Text má znieť : 

,, Výšku príjmov za školu tvoria príjmy za stravné, školné za Materskú skôlku a školné 
za Školský klub detí ,, .

Ďalej na strane číslo 5 v tabuľke :

Obec prijala nasledovné granty a transfery:

Správne znenie:
P.č.  3     Účel : Financovanie školstva

Poslankyňa Angela Kalužáková vyzdvihla činnosť učtovníctva, vedenia obce pri príprave 
materiálu k rokovaniu obecného zastupiteľstva.
Starosta poďakoval za uznanie, ktoré poteší.   



Starosta obce predniesol návrh uznesenia :

Uznesenie č. 170/23052013

Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach  SCHVAĽUJE  bez výhrad Záverečný účet 
obce Komjatice a SÚHLASÍ s použitím 10% prebytku hospodárenia na kapitálové 
výdavky s pripomienkami v textovej časti. 

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, Peter Michalička, Jozef 
Vrabec,  
Proti : nikto         Zdržal sa :  nikto 
 

12. Schválenie programového rozpočtu obce na rok 2013.

         Ďaľším bodom programu bolo schválenie Programového rozpočtu obce na rok 2013.
Programový rozpočet bol schválený, je predkladaný v počítačovej reči.
Material k prejednávanému bodu bol poslancom k dispozícii pred zasadnutím OZ, námietky 
zo strany poslancov neboli vznesené.

Starosta obce predniesol návrh uznesenia :

Uznesenie č. 171/23052013

Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach  SCHVAĽUJE Programový rozpočet obce 
na rok 2013 v predloženom znení bez pripomienok. 

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, Peter Michalička, Jozef 
Vrabec,  
Proti : nikto         Zdržal sa :  nikto 

13. Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok 2013.

 V ďaľšom bode programu bol Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra, ktorý je 
povinný OZ predkladať 2x ročne.
Materiál k prejednávanému bodu mali poslanci k dispozícii pred zasadnutím OZ, námietky zo 
strany poslancov neboli vznesené.

Uznesenie č. 172/23052013

Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach BERIE NA VEDOMIE Plán činnosti 
hlavného kontrolóra na druhý polrok 2013.



14. Rôzne.   

V ďaľšom, starosta obce informoval Obecné zastupiteľstvo o zámere rekonštrukcie 
materskej škôlky. Tento týžden bol strarostovi obce predložený rozpočet na rekonštrukciu 
materskej škôlky. O zámere opráv bolo prejednávané na minulom zasadnutí OZ.
Projekt sa týka opravy celého prvého podlažia ( prízemia ), kde budú vytvorené dve triedy, 
jedna spoločná spálňa, výdajňa jedla, jedáleň, sociálne zariadenie a interaktívna učebňa            
( počítačová ) .
Bol vypracovaný projekt v ktorom sú zapracované všetky požiadavky, ktoré musí prevádzka 
škôlky obsahovať.
Celkové náklady na opravu škôlky sú vyčíslené na 158 000 € s DPH.
V uvedenej sume nie je zahrnuté vybanie škôlky ( skrine, postielky, závesy ).
Predbežne jednal s bankou, ktorá nám úver poskytne bez problémov s 2%  úrokom.    
Obec je v dobrej  finančnej kondícii. Mesačné splátky 6 – 7 tisíc Eur mesačne.
Zámerom vedenia obce je všetko stihnúť do začiatku školského roka. Musí prebehnúť verejné 
obstarávanie, čo nás môže trochu zabrzdiť, ale zámer je do jesene opravu zrealizovať. 
Súčasne s opravou sa uskutoční menšia rekonštrukcia priestorov materskej škôlky v základnej 
škole, ktoré je obec povinná urobiť na základe kontroly z hygieny.
Starosta obce navrhol zobrať úver vo výške 220 000 €.

Rozprava :
Poslanec Ing. Jozef  Francel – niečo konkrétnejšie k oprave, horné poschodie, kúrenie.
Starosta – na hornom poschodí bude opravená betónová podlaha.
Poslankyňa Angela Kalužáková – čo bude s horným poschodím.
Starosta – plánovaná je rekonštrukcia miestnosti pre učiteľky, zriadenie požiarnych uzáverov.

Starosta obce predniesol návrh uznesenia :

Uznesenie č. 173/23052013

Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach  SCHVAĽUJE prijatie úveru vo výške 220 000 €, 
ktorý bude použitý na financovanie rekonštrukcie materskej škôlky a SÚHLASÍ  
s vystavením 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, Ing. Július Jahnátek, Dušan Jaššo, MUDr. Martin Jaššo, Angela Kalužáková, Peter Michalička, Jozef 
Vrabec,  
Proti : nikto         Zdržal sa :  nikto 

V ďaľšom starosta obce informoval Obecné zastupiteľstvo o vybudovaní kamerového 
systému v obci. Obec podala žiadosť na Ministerstvo vnútra SR o poskytnutie vo výške 
15 000 €, na vybudovanie kamerového systému, ktoré nám schválilo dotáciu vo výške 7000 €.
Obec sa podieľa 20% schválenej dotácie.



V prvej etape je zámerom obce je vybudovať 7 – 8 kamier, predpokladané náklady vo výške 
18 000 – 20000 €.
V ďaľších rokoch sa bude kamerový systém doplňať, každoročne je možnosť podávať žiadosť 
o dotáciu na rozšírenie kamerového systému.
Kamery budú napojené na káblovú televíziu cez internet.
Starosta obce navrhuje dotáciu využiť a do predpokladanej výšky nákladov použiť vlastné 
zdroje.
Rozprava :

Poslanec MUDr. Martin Jaššo – koľko kamier je plánovaných a kde budú umiestnené.
Starosta obce – sedem, ktoré budú monitorovať stred obce, Námestie Andreja Cabana, park 
pred obchodom Jednota, areál školy a Rázusova ulica.

Starosta obce predniesol návrh uznesenia :

Uznesenie č. 174/23052013

Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach  SÚHLASÍ s vybudovaním kamerového 
systému v obci s použitím dotácie od Ministerstva vnútra vo výške 7000 € a z vlastných 
zdrojov v predpokladanej výške  15000 €.

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, Peter Michalička, Jozef 
Vrabec,  
Proti : nikto         Zdržal sa :  nikto 

V ďaľšom starosta obce predniesol Obecnému zastupiteľstvu žiadosť OZ 
PARABOLANI , poskytnutie finančnej dotácie vo výške 200 € za účelom zorganizovania 
literárno-hudobného pásma k 1150. Výročiu príchodu svätých Cyrila a Metoda na Veľkú 
Moravu, ktoré sa uskutoční dňa 9.6.2013 za účasti vzácnych hostí. Starosta obce doporučil 
žiadosť schváliť, nakoľko spolupráca s OZ PARABOLANI je na veľmi dobrej úrovni a 
aktívne sa zapájajú do života v obci.
Poslankyňa Mgr. Mária Derďáková doporučila žiadosť schváliť.

Starosta obce predniesol návrh uznesenia :

Uznesenie č. 175/23052013

Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach  SCHVAĽUJE dotáciu vo výške 200 €               
OZ PARABOLANI  pre účel zorganizovania literárno-hudobného pásma k 1150. 
Výročiu príchodu svätých Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu.

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, Peter Michalička, Jozef 
Vrabec,  
Proti : nikto         Zdržal sa :  nikto 



V ďaľšom starosta obce informoval Obecné zastupiteľstvo o návrhu počtu prijímaných 
žiakov do prvého ročníka v školskom roku 2013/2014.
Material k prejednávanému bodu mali poslanci k dispozícii pred zasadnutím OZ, námietky zo 
strany poslancov neboli vznesené.

Uznesenie č. 176/23052013

Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach BERIE NA VEDOMIE  Návrh počtu 
žiakov prijímaných do 1. ročníka v školskom roku 2013/2014.

 V ďaľšom starosta obce informoval Obecné zastupiteľstvo o oslovení pánom 
Mandúchom, nakoľko v tomto roku pripadne 200. výročie narodenia Ondreja Cabana, ktorý 
pôsobil v Komjaticiach o spoluprácu pri vydaní publikácie o živote Ondreja Cabana.
Požiadal o spoluprácu formou finančného príspevku vo výške 1000 €, na vydanie publikácie.
O spoluprácu bola požiadaná  Obec Selce, rodisko Ondreja Cabana.
Združenie priateľov Obce Komjatice prišlo s myšlienkou vybudovania sochy na Námestí 
Andreja  Cabana v Komjaticiach.
Všetky náležitosti s výrobou, odhalením, získania finančných prostriedkov bude pod záštitou  
Ing. Viery Vrabcovej, predsedníčky Združenia priateľov Obce Komjatice s tým, že by sa do 
toho zapojili všetky organizácie, inštitúcie a občania. 
Uvedené skutočnosti sú informatívneho charakteru, obec má záujem podielať sa na spolupráci 
a po ujasnení všetkých náležitostí, pravdepodobne na najbližšom zasadnutí bude Obecnému 
zastupiteľstvu predložená konkrétna žiadosť o spoluprácu a výška nákladov.
Koncom novembra plánuje Združenie priateľov Obce Komjatice usporiadať v Komjaticiach 
odbornú konferenciu pri príležistosti jubilea Ondreja Cabana.
Slovo bolo udelené pani Ing. Viere Vrabcovej.
Ing. Viera Vrabcová hovorila o oslovení umelcov, ktorí sa prikláňajú k vybudovanie kvalitnej 
sochy. 
Požiadala Združenie priateľov obce, obecný úrad, Maticu slovenskú, Komjatický 
mladežnícky parlament a iné organizácie k stretnutiu za účelom zjednotenia názorov 
organizačných otázok. 
Poslanec MUDr. Martin Jaššo hovoril o príprave rozpočtu nákladov na publikáciu.

 V ďaľšom starosta obce informoval OZ o evidencii psov v obci. 
Do domácností boli doručené prihlášky psov, spolu s čestným prehlásením, že domácnosť 
nemá psa. V minulom období bolo nahlásených 230 psov, dnes zatiaľ 820 psov, čo je značný 
posun  vpred. Existuje zoznam evidenie psov.
 

15. Diskusia.   

Starosta obce otvoril diskusiu :



Poslanec Ing. Jozef Francel – Ondrej Caban bol takou významnosťou, ktorá si svojou 
pôsobnosťou  v našej obci zaslúži zrealizovať pamätník. Chápe to, ako našu morálnu 
povinnosť.

Poslankyňa Angela Kalužáková – osvetlenie obce.
Starosta obce  - cca pred dvomi týždňami vyšlo vo vestníku verejné obstarávanie. Okrem 
dohodnutých záležitostí sa zapracovalo do ponuky osadenie výložníkov. Na dĺžke prenájmu 
13 rokov sa nemení nič, ale úspora bude 3%. Budeme mať 359 nových lámp a 359 nových 
držiakov. Keď dopadne dobre verejné obstarávanie, v priebehu jesene sa výmena zrealizuje.
 
Poslankyňa Mgr. Mária Derďáková informovala obecné zastupiteľstvo o príprave veľkej 
akcie na ZŠ s MŠ Ondreja Cabana deň otvorených dverí Európska únia v škole na ktorú 
všetkých srdečne pozýva.

16. Záver 

Starosta obce poďakoval všetkým poslancom  Obecného zastupiteľstva a občanom, účastníkom 
zasadnutia Obecného zastupiteľstva za účasť.    
                                                     
                                                                                          
Starosta obce : Peter Hlavatý   PODPISANE     Overovatelia : MUDr. Martin Jaššo    PODPISANE

Prednosta OcU :  Švec Jozef PODPISANE     MUDr. Hana Grófová  PODPISANE

Zapisovateľ :  Fridrichová Ružena  PODPISANE


