
Uznesenie 
z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Komjaticiach konaného 

 

13. apríla 2011 

 

            
 

 

A/ Obecné zastupiteľstvo  -  SCHVAĽUJE     

 
                                                                    20/13042011 

 

Záverečný účet obce Komjatice za rok 2010 

 

 
                                                                        21/13042011 

Audítorskú  správu z overovania účtovnej závierky obce za rok 2010 

 
    38/13042011 

 

- schvaľuje podanie žiadosti na vykonanie kontroly hospodárenia finančných prostriedkov ZŠ 

s MŠ na Krajský školský úrad –odbor kontroly v Nitre. 

 

 

 

B/ Obecné zastupiteľstvo  -  Berie na vedomie   

                                
                                                                                                 22/13042011 

 

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce na rok 2010 

 

C/ Obecné zastupiteľstvo  -  SÚHLASÍ    

            
23/13042011 

 

- s  prenájmom pozemku o výmere 171 m2 časť C-KN parc. č. 806/1 LV č.1 na 

vytvorenie parkoviska pre COOP Jednota Nové Zámky na dobu 30 rokov 

 

 

 

 

 
24/13042011 

 

- s prenájmom  nebytového priestoru pre Miroslava Dragúňa na ul. Školská l, parc. č. 

385/2 o výmere 54 m2 – účeľ užívania prevádzky cukrárenská výroba. Navrhovaná 

cena na rok 2011 je 30 Eur mesačne.  

 
25/13042011 



 

- s predajom pozemku o výmere  cca 500 m2 parc. č. 806/1 časť C-KN LV č. 1 pre 

COOP Jednota Nové Zámky s vecným bremenom prechodu na susedský pozemok v 

cene podľa znaleckého posudku + znalecký posudok 
26/13042011 

 

- odkúpením parc.č.806/32 o výmere 103 m2 na vyrovnanie uličnej čiary pre Veroniku 

Kelešiovú v podieli 2/4,Miroslava Kelešiho v podieli1/4 a Mariána Kelešiho v podieli ¼ 

bytom Horná 22, Komjatice –podľa ceny znaleckého posudku + znalecký posudok 

 

27/13042011 

-  

 

- odkúpenie parc.č.806/107 o výmere 104 m2 na vyrovnanie uličnej čiary pre p. Ivana 

Stračára, bytom G. Bethlema č. 40, Nové Zámky- podľa znaleckého posudku + 

znalecký posudok  

 
28/13042011 

 

 

- s prenájmom nehnuteľnosti – nebytový priestor pre Veroniku Molnárovú, Hradská 61 

v priestoroch Zdravotného strediska za účeľom podnikania v oblasti káderníctva 

 
29/13042011 

 

- s podaním žiadosti o nenávratnú pôžičku na projekt Zberný dvor 

 
30/13042011 

 

- s podporou žiadosti ZŠ a MŠ o nenávratnú pôžičku na projekty 

- a/ modernizácia vzdelávacieho procesu vo výške 15000 Eur 

- b/ elektronizácia školských knižníc vo výške 150 Eur 

 
- 31/13042011 

- s podaním žiadosti na projekt kanalizácie  

 

- 32/13042011 

 

- s predajom TATRY 815-KUKA voz na základe znaleckého posudku 

 

- 33/13042011 

- s likvidáciou starého autobusu cestou šrotovného 

 

 

 

D/ Obecné zastupiteľstvo- Berie na vedomie 
 

- 34/13042011 

 

- uznesenia prijaté predchádzajúcim plenárnym zasadnutím konaným dňa 17.02.2011 boli 

splnené 

 



- 35/13042011 

 

- informáciu o dĺžnikoch za vodné, stočné, dane a komunálny odpad 

Obecný úrad urobí reláciu do káblovej televízie, dá možnosť občanom splátkový kalendár, 

prípadne vymáhanie cestou exekútora 

 

 

- 36/13042011 

 

- správu najvyššieho kontrolného úradu SR o finančnom hospodárení ZŠ s MŠ O.Cabana 

v Komjaticiach 

 

 

- 37/13042011 

- návrh o zriadení   s.r.o.,  so 100 % účasťou Obce Komjatice 

 

 

10.   Záver :  

                                       

 Po skončení diskusie starosta obce Peter Hlavatý ukončil zasadnutie obecného  

zastupiteľstva a poďakoval prítomným za účasť 

 

 
 

Starosta obce :       Overovatelia : 

 

 

 

Peter Hlavatý                  MUDr. Martin Jaššo 

 

 

 

Zapisovateľ :       MGr. Mária Derďáková 

 

Ružena Fridrichová 

 


