Uznesenie
z 5. plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Komjaticiach konaného
22. septembra 2011 v zasadačke Obecného úradu Komjatice
Prítomní všetci poslanci obecného zastupiteľstva
Návrhová komisia : MUDr. Grófová Hana, Vrabec Jozef, Ing. Francel Jozef
Overovatelia zápisnice : Dr. Galbavý Ľudovít, Jaššo Dušan
Zapisovateľ : Švec Jozef

A/

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO – SCHVAĽUJE
Uznesenie č.61/22092011
-

zriaďovaciu listinu pre ZŠ a MŠ O. Cabana v Komjaticich

Uznesenie č.62/22092011
-

prerokovanie cintorínskych poplatkov
jednohrob – 2,50 EUR / rok
dvojhrob – 5 EUR / rok
s tým, že na budúcom plenárnom zasadnutí sa prejednajú poplatky za
vstup pohrebných služieb a kamenárskych firiem

Uznesenie č. 63/22092011
-

názov projektu : ZBERNÝ DVOR KOMJATICE
výška celkových výdavkov na project : 685 923,22 EUR
výšku celkových oprávnených výdavkov na projekt : 685 923,22 EUR
výšku spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových
oprávnených výdavkov : 34 296,16 EUR
spôsob financovania projektu : vlastné zdroje

Uznesenie č. 64/22092011
-

žiadosť o zmenu textu na pamätnej tabuli Jozefa Kelemena

Uznesenie č. 65/22092011
-

žiadosť o bezplatný prenájom pozemku č. parcely 1847/1 na dvadsať
rokov pre Vinohradnícky a vinársky spolok Komjatice za účelom
vybudovania archívu jednotlivých odrôd viniča pestovaného v našej obci
a blízkom okolí, ktorí bude po vybudovaní sprístupnený občanom obce

Uznesenie č. 66/22092011
-

žiadosť p. Rolanda Nosiana o finančnú podporu vo výške 1300 EUR na
zakúpenie sady Campagnolo Rekord a na absolvovanie pretekov v
Belehrade

Uznesenie č. 67/22092011
-

žiadosť o navýšenie finančných prostriedkov vo výške 4500 EUR na
otvorenie piatej triedy v materskej škole

Uznesenie č. 68/22092011
-

žiadosť o navýšenie mzdových prostriedkov – pre ZŠ a MŠ vo výške 1288
EUR na vyplatenie odchodného do dôchodku pre zamestankyňu p.
Baťovú Annu – učiteľku materskej školy

Uznesenie č. 69/22092011
-

B/

žiadosť o dotáciu Patrícii Slošárovej vo výške 300 EUR na reprezentovanie
obce vo vrhu guľou

BERIE NA VEDOMIE

Navýšenie finančných prostriedkov na projekt Rekonštrukcie centrálnej zóny
a to rekonštrukciu mosta na Štúrovej ulici a plochy na Námestí A. Cabana.
Kontrolu plnenia uznesení prijatých predchádzajucim 4. plenárnym
zasadnutím konaným dńa 15.06.2011, 2. mimoriadnym zasadnutím OZ
konaným dňa 23.06.2011 a 3. mimoriadnym zasadnutím konaním dňa
04.08.2011.

C/

VYHOVUJE

Uznesenie č. 70/22092011
Upozorneniu prokurátora vo veci porušenia § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 18 ods. 2 zákona č.
131/2010 Zb. zákonov o pohrebníctve

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 : MUDr. Jaššo Martin

