
 
 

 OBEC KOMJATICE 

                         Obecný úrad, Nádražná č. 97, 941 06 KOMJATICE  
 

OZNÁMENIE 
Vážení spoluobčania, 

 
starosta Obce Komjatice Vám oznamuje, že dňa 09.06.2022, t.j. vo štvrtok, o 18,00 hod. 

v zasadačke obecného úradu uskutoční 16. plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva 

v Komjaticiach. 

Program:         

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Kontrola plnenia uznesení z 15. rokovania OZ zo dňa 10.03.2022. 

4. Schválenie volebného obvodu, počtu poslancov a úväzok starostu obce na volebné 

obdobie 2022 - 2026. 

5. Audítorská správa nezávislého audítora z overovania účtovnej závierky obce za 

rok 2021. 

6. Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce Komjatice za rok 2021 a 

Stanovisko HK k Záverečnému účtu obce Komjatice za rok 2021. 
7. Schválenie kúpnej zmluvy / p. Fótyiková+Gábrišová /. 

8. Schválenie kúpnej zmluvy / manž. Jaššoví /. 

9. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku / p. Jeřábková /. 

10. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku / p. MUDr. Kollár /. 

11. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku / manž. Perní /. 

12. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku / p. Pašková /. 
13. Správa z účtovného auditu ZŠ s MŠ Ondreja Cabana za rok 2021. 

14. Žiadosť o poskytnutie finačných prostriedkov na zvýšenie platových taríf 

zamestnancov a odmien OK / kolektívna zmluva /. 
15. Návrh počtu tried a žiakov 1. ročníka na školský rok 2021/2022. 

16. Návrh počtu oddelení ŠKD na školský rok 2021/2022. 

17. Návrh počtu tried a detí v MŠ na školský rok 2021/2022. 

18. Schválenie založenia Združenia obcí Čistá voda, zmluvy a stanov,  ktoré bude 

zastrešovať čističku odpadových vôd s obcou Černík, Mojzesovo, Vinodol  a Veľký Kýr. 

19. Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve uzatvorenej medzi Obcou Komjatice a 

Rybárskou spoločnosťou Komjatice a Zmluva o spolupráci. 
20. Zámenná zmluva uzatvorená medzi Obcou Komjatice a RKC Farnosť Komjatice. 

21. Schválenie poradovníka nájomných bytov. 
22. Rôzne. 

23. Diskusia. 

24. Záver. 

Peter Hlavatý 

Starosta obce 


