19. Návrh uznesenia.

Návrh uznesenia
zo 6. plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Komjaticiach konaného
dňa 15. decembra 2011 v zasadačke Obecného úradu Komjatice
Prítomní všetci poslanci obecného zastupiteľstva
Návrhová komisia : Mgr. Derďáková Marika, Mudr. Jaššo Martin, Jaššo Dušan
Overovatelia zápisnice : Bc. Novák Ivan, Dr. Galbavý Ľudovít PhD.
Zapisovateľ : Švec Jozef

A/

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO – SCHVAĽUJE
Uznesenie č. 71/15122011
-

Delegovanie p. Dr. Galbavý Ľudovít PhD., Ing. Štefan Piko, Ing. Július
Jahnátek, Angela Kalužáková, ako zástupcov Obce, zriaďovateľa do školskej
rady pri ZŠ a MŠ O.Cabana na štvorročné obdobie.

Uznesenie č. 72/15122011
-

Predložený návrh znenia Komunitného plánu Obce Komjatice

Uznesenie č. 73/15122011
-

Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku Obce Komjatice
v predloženom znení.

Uznesenie č. 74/15122011
- na základe zámeru vyveseného dňa 31.10.2011 predaj pozemku v zmysle § 9a,
odst.8, pís. e), zákona č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, prípad
hodný osobitného zreteľa, a to:
- parcela registra ʺCʺ číslo 806/159, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 67 m2 na
dorovnanie uličnej čiary za cenu podľa vypracovaného znaleckého posudku + cenu
znaleckého posudku pre :
Michal Jahnátek, rod. Jahnátek, Ing. PhD., trvale bytom Školská č. 28, 941 06 Komjatice
a
Martina Jahnátková, rod. Mošaťová, Mgr., trvale bytom Školská č. 28, 941 06 Komjatice
do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Uznesenie č. 75/15122011
- na základe zámeru vyveseného dňa 29.11.2011 predaj pozemku v zmysle § 9a,
odst.8, pís. e), zákona č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, prípad
hodný osobitného zreteľa, a to:
- parcela registra ʺCʺ číslo 807/13, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 234 m2 na
dorovnanie uličnej čiary za cenu podľa vypracovaného znaleckého posudku + cenu
znaleckého posudku pre :
Hozlár Viliam, rod. Hozlár., trvale bytom Vinohradská 1234/96, 941 06 Komjatice
a
Darina Hozlárová, rod. Hajnalová., trvale bytom Vinohradská 1234/96, 941 06 Komjatice
do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Uznesenie č. 76/15122011
- Úpravu rozpočtu na rok 2011 s prijatou rozpočtovou úpravou vzatou na vedomie
na 5 plenárnom zasadnutí OZ dňa 22.09.2011.

Uznesenie č. 77/15122011
- Návrh rozpočtu obce Komjatice na rok 2012 s upravenou výškou dotácie pre
Jazdecký krúžok pri ZŠ o 300 Eur z položky rozpočtu 06.2.0, suma 59 000 Eur sa upraví na
58 700 Eur a prevedie sa na položku č. 08.4.01, suma 3250 Eur sa navýši na sumu 3550 Eur.

Uznesenie č. 78/15122011
Dotáciu z rozpočtu Obce Komjatice na rok 2012 vo výške 500 Eur pre Miestny spolok
Slovenského červeného kríža v Komjaticiach na činnosť organizácie.

Uznesenie č. 79/15122011
Dotáciu z rozpočtu Obce Komjatice na rok 2012 vo výške 400 Eur pre Spevácky zbor
Ondreja Cabana pri Miestnej organizácii Matici Slovenskej na ošatenie zboru, kultúrne
podujatia a vystúpenia zboru.

Uznesenie č. 80/15122011
Dotáciu z rozpočtu Obce Komjatice na rok 2012 vo výške 900 Eur pre Poľovnícke združenie
Družstevník Komjatice na dokončenie rekonštrukcie sociálneho zariadenia v objekte PZ.

Uznesenie č. 81/15122011
Dotáciu z rozpočtu Obce Komjatice na rok 2012 vo výške 250 Eur pre Folklórnu spevácku
skupinu Komjatičanka na zakúpenie čižiem ku krojom.

Uznesenie č. 82/15122011
Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi farnosť Komjatice o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce
Komjatice na rok 2012 vo výške 250 Eur pre Cirkevný spevokol BUBLINKY na fungovanie
a rozvoj spevokolu.

Uznesenie č. 83/15122011
Dotáciu z rozpočtu Obce Komjatice na rok 2012 vo výške 600 Eur pre Jazdecký krúžok pri
ZŠ na vybudovanie ,, Farmárskeho krúžku ,, činnosť bude zameraná na chov domácich
zvierat.

Uznesenie č. 84/15122011
Dotáciu z rozpočtu Obce Komjatice na rok 2012 vo výške 350 Eur pre Slovenský zväz
protifašistických bojovníkov – Základná organizácia Komjatice na výdavky a prevádzkovú
činnosť zväzu.

Uznesenie č. 85/15122011
Dotáciu z rozpočtu Obce Komjatice na rok 2012 vo výške 300 Eur pre FK ŠCH
MANDAČKA, Komjatice na zakúpenie sady futbalových dresov.

Uznesenie č. 86/15122011
Plánovanú výstavbu 1 – 2 bytoviek jedným z dvoch navrhovanými spôsobmi.
1. Firma postaví bytovku, obec ju odkúpi a dá do nájmu nájomníkom.
2. Firma postaví bytovku a byty si priamo odkúpia žiadatelia, budú vlastníci bytov.

Uznesenie č. 87/15122011
Žiadosť firmy net NZ o prenájom nebytového priestoru strecha budovy Materskej školy na
školskej ulici na vybudovanie zariadenia pre bezdrôtové pripojenie k celosvetovej sieti
internet za mesačný poplatok vo výške 20 Eur.

Uznesenie č. 88/15122011
- Žiadosť manželov Viliama a Dariny Hozlárových o povolenie vybudovania
príjazdovej cesty k pozemku par. č. 491, na parcele č. 807/1, ktorej vlastníkom je Obec
Komjatice.

Uznesenie č. 89/15122011
Návrh starostu obec na vyplatenie odmeny za rok 2011 vo výške 15 % ročného platu, pre
zástupcu starostu Dr. Galbavého Ľudovíta PhD.

Uznesenie č. 90/15122011
Kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi predávajúcim Občianskym bytovým družstvom so
sídlom ul. MDŽ č. 1 942 01 Šurany a kupujúcou Obcou Komjatice, Nádražná č. 97, 941 06
Komjatice , kúpa nehnueľnosti nachádzajúca sa v katastrálnom území obce Komjatice,
vedená Správou katastrálneho úradu v Nitre pre okres Nové Zámky na LV č. 360, ako parcela
registra ,, C ,, evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 1 / 2 druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o výmere 7766 m2, ktorú má predávajúci podľa LV-B/1 vo vlastníctve v
celosti.

Uznesenie č. 91/15122011
Predložený návrh konceptu rozvoja a riadenia školy na roky 2012 – 2014 so zapracovanými
pripomienkami / úprava dátumov / poslanca Ing. Jahnátka Júliusa.

B/

BERIE NA VEDOMIE

- Kontrolu plnenia uznesenia prijatého na 5. plenárnom zasadnutí
zastupiteľstva v Komjaticiach dňa 22.09.2011.

Obecného

Oboznámenie poslancov Obecného zastupiteľstva s výsledkami finančnej kontroly
pracovníkov Krajského školského úradu v Nitre na ZŠ a MŠ.
-

Za hlasovali poslanci : Mgr. Mária Ďerďáková , Mudr. Grófová Hana, Ing. Jozef Francel, Dr. Ľudovít
Galbavý, Ing. Jahnátek Július, Jaššo Dušan, Mudr. Jaššo Dušan, Angela Kalužáková, Peter Michalička, Vrabec
Jozef
Proti : nikto
Zdržal sa :

