ZÁPISNICA

!

! !

z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Komjaticiach
konaného dňa 5. júna 2014 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 7 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 /.
!Prítomní
poslanci: Dr. Ľudovít Galbavý, PhD., MUDr. Hana Grófová, Dušan Jaššo, Ing. Julius
Jahnátek, MUDr. Martin Jaššo, Angela Kalužáková, Jozef Vrabec.
Neprítomní poslanci: Mgr. Mária Derďáková, Ing. Jozef Francel, Peter Michalička, Ing. Ľubica
Christovová

Z rokovania Obecného zastupiteľstva požiadali o ospravedlnenie poslanci, Ing. Jozef Francel z
dôvodu absolvovania zahraničnej služobnej cesty, Peter Michalička, čerpanie dovolenky a Ing. Ľubica
Christovová z osobných dôvodov.
Starosta obce prečítal návrh uznesenia a dal hlasovať :

!

Uznesenie č. 246/05062014

!

Obecné zastupiteľstvo obce Komjatice OSPRAVEDLŇUJE neprítomnosť na rokovaní
Obecného zastupiteľstva poslancov, Ing. Jozefa Francela z dôvodu absolvovania zahraničnej
služobnej cesty, Petra Michaličku z dôvodu čerpania dovolenky a Ing. Ľubicu Christovovú
z osobných dôvodov.

!

Za hlasovali poslanci : Dr. Ľudovít Galbavý PhD., MUDr. Hana Grófová, Dušan Jaššo, MUDr. Martin Jaššo, Ing. Július
Jahnátek, Angela Kalužáková, Jozef Vrabec,
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto

!!

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 návrhom programu zasadnutia obecného
zastupiteľstva :

!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Kontrola plnenia uznesení.
Schválenie volebného obvodu, počtu poslancov a úväzok starostu obce na volebné
obdobie 2014 – 2018.
Audítorská správa z overovania účtovnej závierky obce za rok 2013.
Schválenie záverečného účtu obce Komjatice za rok 2013.
Schválenie programového rozpočtu obec na rok 2014.
Prerokovanie a schválenie platu starostu obce.
Prerokovanie žiadosti na odkúpenie obecného pozemku / manž. Dragúňoví /.

!

10.
11.
12.
13.

Prerokovanie žiadosti na odkúpenie obecného pozemku / manž. Repkoví /.
Rôzne.
Diskusia.
Záver.

Starosta obce požiadal poslancov o vyjadrenie k návrhu programu. Zo strany poslancov neboli
vznesené žiadne pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy.
Starosta obce prečítal návrh uznesenia a dal hlasovať :

!
!

Uznesenie č. 247/05062014

Obecné zastupiteľstvo obce Komjatice SCHVAĽUJE Program zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v predloženom znení.

!

Za hlasovali poslanci : Dr. Ľudovít Galbavý PhD., MUDr. Hana Grófová, Dušan Jaššo, MUDr. Martin Jaššo, Ing. Július
Jahnátek, Angela Kalužáková, Jozef Vrabec,
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto

!
!

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

Za overovateľa zápisnice bol určení poslanci: Dr. Ľudoví Galbavý PhD, Dušan Jaššo
Zapisovateľ : Jozef Švec

! Zo strany poslancov neboli vznesené pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy.
Starosta obce prečítal návrh uznesenia a dal hlasovať:
!
Uznesenie č. 248/05062014
!
Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE vytvorenie pracovných
komisií podľa návrhu starostu obce.

!

Za hlasovali poslanci : Dr. Ľudovít Galbavý PhD., MUDr. Hana Grófová, Dušan Jaššo, MUDr. Martin Jaššo, Ing. Július
Jahnátek, Angela Kalužáková, Jozef Vrabec,
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto

!!

3. Kontrola plnenia uznesení.

!

Starosta obce vykonal kontrolu plnenia Uznesení z 15. rokovania Obecného zastupiteľstva
v Komjaticiach, konaného dňa 06.03.2014, všetky uznesenia boli SPLNENÉ.

!

!

Uznesenie č. 249/05062014

!

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

!

4. Schválenie volebného obvodu, počtu poslancov a úväzok starostu obce
na volebné obdobie 2014 – 2018.

!

!

V ďalšom bode programu starosta obce predložil Obecnému zastupiteľstvu Návrh na
schválenie volebného obvodu, počtu poslancov a úväzku starostu obce na volebné obdobie
2014 – 2018.
Starosta obce predniesol návrh uznesenia a dal hlasovať:

!!

Uznesenie č. 250/05062014

!

Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE pre voľby do samosprávy
obce Komjatice na roky 2014 – 2018:

!

!

a) Jeden viacmandátový volebný obvod v obci Komjatice
b) Počet poslancov obecného zastupiteľstva – 11
c) Úväzok starostu obce 1.00

Za hlasovali poslanci : Dr. Ľudovít Galbavý PhD., MUDr. Hana Grófová, Dušan Jaššo, MUDr. Martin Jaššo, Ing. Július
Jahnátek, Angela Kalužáková, Jozef Vrabec,
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto

!!
!

5. Auditorská správa z overovania účtovnej závierky obce za rok 2013.

!

Ďalším bodom programu bolo prejednanie audítorskej správy nezávislej audítorky z
overovania účtovnej závierky obce za rok 2013.
Súčasťou auditórskej správy bolo Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce
za rok 2013.
Material k prejednávanému bodu bol poslancom k dispozícii pred zasadnutím OZ, námietky
zo strany poslancov neboli vznesené.
Starosta obce doporučil audítorskú správu a stanovisko klavného kontrolóra zobrať na vedomie a
predniesol návrh uznesenia :

!
!
!

Uznesenie č. 251/05062014
A. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach BERIE NA VEDOMIE Audítorsku
správu z overovania účtovnej závierky obce Komjatice za rok 2013.

!

B. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach BERIE NA VEDOMIE Stanovisko
hlavného kontrolora k záverečnému účtu obce Komjatice za rok 2013.

!

!!

!

6. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2013.

!

!

V ďalšom bode programu starosta obce predniesol návrh na schválenie Záverečného
účtu Obce Komjatice za rok 2013.
Material k prejednávanému bodu bol poslancom k dispozícii pred zasadnutím OZ, námietky
zo strany poslancov Obecného zastupiteľstva neboli vznesené.
Starosta obce predniesol návrh uznesenia a dal hlasovať:

!!

Uznesenie č. 252/05062014

!

!

A. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE bez výhrad Záverečný
účet obce Komjatice za rok 2013.
B. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SÚHLASÍ s použitím 10% prebytku
hospodárenia na kapitálové výdavky.

!

Za hlasovali poslanci : Dr. Ľudovít Galbavý PhD., MUDr. Hana Grófová, Dušan Jaššo, MUDr. Martin Jaššo, Ing. Július
Jahnátek, Angela Kalužáková, Jozef Vrabec,
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto

!!
7. Schválenie programového rozpočtu obce na rok 2014.
!

Ďalším bodom programu bolo schválenie Programového rozpočtu obce na rok 2014.
Material k prejednávanému bodu bol poslancom k dispozícii pred zasadnutím OZ, námietky
zo strany poslancov neboli vznesené.
Starosta obce predniesol návrh uznesenia :

!
!

Uznesenie č. 253/05062014

Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE Programový rozpočet obce
na rok 2014, v predloženom znení bez pripomienok.
Za hlasovali poslanci : Dr. Ľudovít Galbavý PhD., MUDr. Hana Grófová, Dušan Jaššo, MUDr. Martin Jaššo, Ing. Július
Jahnátek, Angela Kalužáková, Jozef Vrabec,
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto

!!
!

8. Prerokovanie a schválenie platu starostu obce.

!

V ďalšom bode programu zástupca starostu obce Dr. Galbavý Ľudovít PhD., predniesol
Obecnému zastupiteľstvu povinnosť, podľa zákona číslo 253/1994 Z.z. o platových pomerov
starostov a primátorov a novely zákona číslo 154/2011 Z.z., každoročne prejednať plat
starostu obce.
Navrhol plat starostu ponechať na úrovni roku 2013, čiže základný plat navýšený o 45%.
Poslanec, MUDr. Martin Jaššo, predniesol stanovisko finančnej komisie, ktorá doporučila
návrh podporiť.

!Starosta obce predniesol návrh uznesenia a dal hlasovať:
!

Uznesenie č. 254/05062014

!

!

Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach, podľa § 4 zák. č. 253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov a v zmysle zákona č. 154/2011 o plate starostov:

!

A. PREROKOVALO :
Úpravu platu starostu obce Komjatice.

!

B. URČUJE :
V súlade zo zákonom číslo 154/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.
253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov podľa § 3 ods. 1 a §č ods. 1
a 2, mesačný plat starostu obce Komjatice vykonávajúceho funkciu v celom
rozsahu je vo výške 2,17 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca
v národnom hospodárstve ( za rok 2013 – 824,00 € ), čo predstavuje sumu
1788,08 €, zvýšený o 45 %, čo predstavuje sumu 804,63 €.
Od 01.07.2014 plat starostu obce Komjatice je vo výške 2593 €, slovom
dvetisícpäťstotridsaťtri Eur.

!

!

Za hlasovali poslanci : Dr. Ľudovít Galbavý PhD., MUDr. Hana Grófová, Dušan Jaššo, MUDr. Martin Jaššo, Ing. Július
Jahnátek, Angela Kalužáková, Jozef Vrabec,
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto

!!

9. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie obecného pozemku obce / maž.
Dragúňoví /.
Ďalším bodom programu bolo prerokovanie žiadosti manželov Peter a Katarína
Dragúňoví, o odkúpenie časti obecného pozemku p.č. 807/1, novovytvorené parcelné číslo
registra ,, C ,, p. č. 807/50 - zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 179 m2, do ich
bezpodielového spoluvlastníctva v celosti.
Starosta obce predniesol návrh uznesenia a dal hlasovať:

!
!

Uznesenie č. 255/05062014
A. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach PREROKOVALO žiadosť manželov
Dragúňových o odkúpenie obecného pozemku p.č. 807/1.

!

B. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE na základe Zámeru,
vydaného obcou Komjatice, ktorý bol vyvesený dňa 15.05.2014 a zvesený dňa
05.06.2014, 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 vypočítanú podľa znaleckého posudku, náklady za vypracovanie
znaleckého posudku 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 03.03.2014, chceli Peter Dragúň a Katarína Dragúňová, odkúpiť
novovytvorené parcelné číslo 807/50, ktorého vlastníkom je obec Komjatice v
celosti, za účelom dorovnania uličnej čiary (predzáhradky) a vyporiadania si
svojich vlastníckych vzťahov. Vyššie uvedenej žiadosti obecné zastupiteľstvo
v Komjaticiach vyhovelo.

!

Predmetom predaja bude nehnuteľnosť, ktorá je evidovaná na Okresnom úrade
Nové Zámky, katastrálny odbor v obci, v katastrálnom území KOMJATICE t a k t o:

!

LIST VLASTNÍCTVA číslo 1, parcela registra ″C″
parcelné číslo 807/1 – 6641 m2 – zastavané plochy a nádvoria
podľa B 1 v celosti

!

- vyššie uvedené parcelné číslo bolo zamerané geometrickým plánom číslo
126/2013, vyhotoveným dňa 27.11.2013 Róbertom Roskom a úradne overeným dňa
06.12.2013 Okresným úradom Nové Zámky, katastrálny odbor pričom vznikla po
zameraní táto nehnuteľnosť:

!

-

novovytvorené parcelné číslo registra ,,C,, číslo 807/50 – 179 m2 – zastavané
plochy a nádvoria

!

V zmysle žiadosti Petra Dragúňa a Kataríny Dragúňovej, si navrhovatelia majú
záujem vyššie uvedené novovytvorené parcelné číslo 807/50 odkúpiť do ich
bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti.

!

Za hlasovali poslanci : Dr. Ľudovít Galbavý PhD., MUDr. Hana Grófová, Dušan Jaššo, MUDr. Martin Jaššo, Ing. Július
Jahnátek, Angela Kalužáková, Jozef Vrabec,
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto

!!
!

10. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie obecného pozemku obce / manž.
Repkoví /.

!

Ďalším bodom programu bolo prerokovanie žiadosti manželov, Ing. Ján a Ing. Terézia
Repkoví, o odkúpenie obecného pozemku, parcela registra ,, C ,, p.č. 34/3 - ostatné plochy, vo
výmere 398 m2, do ich bezpodielového spoluvlastníctva v celosti.
Starosta obce predniesol návrh uznesenia a dal hlasovať:

!

!

Uznesenie č. 256/05062014
A. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach PREROKOVALO žiadosť manželov
Repkových o odkúpenie pozemku p.č. 34/3.
B. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE na základe Zámeru,
vydaného obcou Komjatice, ktorý bol vyvesený dňa 15.05.2014 a zvesený dňa
05.06.2014, 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 vypočítanú podľa
znaleckého posudku, náklady za vypracovanie znaleckého posudku 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 27.03.2014, chceli
Ing. Ján Repka a Ing. Terézia Repková, odkúpiť parcelné číslo 34/3, ktorého
vlastníkom je obec Komjatice v celosti, za účelom vyporiadania si svojich
vlastníckych vzťahov. Vyššie uvedenej žiadosti obecné zastupiteľstvo
v Komjaticiach vyhovelo.

Predmetom predaja bude nehnuteľnosť, ktorá je evidovaná na Okresnom úrade
Nové Zámky, katastrálny odbor v obci, v katastrálnom území KOMJATICE t a k t o:

!

LIST VLASTNÍCTVA číslo 1, parcela registra ″C″
parcelné číslo 34/3 – 398 m2 – ostatné plochy
podľa B 1 v celosti

!

V zmysle žiadosti Ing. Jána Repku a Ing. Terézii Repkovej, si navrhovatelia majú
záujem vyššie uvedené parcelné číslo 34/3 odkúpiť do ich bezpodielového
spoluvlastníctva manželov v celosti.

!

Za hlasovali poslanci : Dr. Ľudovít Galbavý PhD., MUDr. Hana Grófová, Dušan Jaššo, MUDr. Martin Jaššo, Ing. Július
Jahnátek, Angela Kalužáková, Jozef Vrabec,
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto

!
11.
!

Rôzne.

V ďalšom starosta obce predložil Obecnému zastupiteľstvu v Komjaticiach oznámenie
poslankyne Obecného zastupiteľstve Mgr. Márie Derďákovej, o vzdaní sa poslaneckého
mandátu, s účinnosťou dňom 25.5.2014, z osobných dôvodov.

!Starosta obce doporučil oznámenie vziať na vedomie.

Uznesenie č. 257/05062014

A. Obecné zastupiteľstvo obce Komjatice BERIE NA VEDOMIE vzdanie sa
mandátu poslankyne Obecného zastupiteľstva v Komjaticiach, Mgr. Marii
Derďákovej, z osobných dôvodov.

!

!

B. Obecné zastupiteľstvo obce Komjatice KONŠTATUJE :
1. že poslankyňa Mgr. Mária Derďáková sa dňom 25.05.2014 písomne vzdala
svojho poslaneckého mandátu, čím podľa § 25 ods. 2 písm. c) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zanikol jej
mandát poslanca obecného zastupiteľstva;
2. že podľa § 51 ods. 1 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy
obcí v znení neskorších predpisov nastupuje za poslanca obecného zastupiteľstva
ako náhradník: Ing. Marek Gocník, ktorý vo voľbách do orgánov samosprávy,
konaných dňa 27. 11. 2010 získala 433 platných hlasov.

C. Obecné zastupiteľstvo obce Komjatice VYHLASUJE :
Nastúpenie náhradníka Ing. Mareka Gocníka na uprázdnený mandát poslanca
Obecného zastupiteľstva a bude mu odovzdané osvedčenie o tom, že sa stal
poslancom Obecného zastupiteľstva.

!

V ďalšom starosta obce predložil Obecnému zastupiteľstvu v Komjaticiach žiadosť
pána Milana Uhríka o vydanie súhlasu na vybudovania spevnenej plochy o výmere 200 m2,
na časti obecného pozemku p.č. 806/1, na Námestí Andreja Cabana, pred objektom rodinného
domu p.č. 806/5 a 806/10 za účelom výstavby parkoviska k plánovanej predajni rozličného
tovaru.
V rozprave poslanec Jozef Vrabec položil otázku, čo bude s parkoviskom po ukončení
obchodnej činnosti.
Starosta obce – v prípade záujmu obce na výzvu obecného úrade bude priestor uvedený do
pôvodného stavu.
Starosta obce predniesol návrh uznesenia a dal hlasovať:

!

Uznesenie č. 258/05062014

Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE žiadosť Milana Uhríka a
SÚHLASÍ s vybudovaním spevnenej plochy vo výmere 200 m2 za účelom vybudovania
spevnenej plochy, k plánovanej predajni rozličného tovaru.
V prípade záujmu obce na výzvu obecného úradu bude priestor uvedený do pôvodného
stavu.

!

Za hlasovali poslanci : Dr. Ľudovít Galbavý PhD., MUDr. Hana Grófová, Dušan Jaššo, MUDr. Martin Jaššo, Ing. Július
Jahnátek, Angela Kalužáková, Jozef Vrabec,
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto

!

V ďalšom starosta obce informoval Obecné zastupiteľstvo o postupe prác a príprav na
plánovanú prestavbu Domu smútku Komjatice.
Starosta obce predniesol návrh uznesenia a dal hlasovať:

!

Uznesenie č. 259/05062014

A.
B.

!

Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach PREROKOVALO zámer Prestavby
Domu smútku Komjatice.

!

Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE Prestavbu Domu smútku
Komjatice s použitím vlastných finančných prostriedkov v predpokladanej
výške 200 000 €, presná suma bude známa po ukončení verejného obstarávania.

Za hlasovali poslanci : Dr. Ľudovít Galbavý PhD., MUDr. Hana Grófová, Dušan Jaššo, MUDr. Martin Jaššo, Ing. Július
Jahnátek, Angela Kalužáková, Jozef Vrabec,
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto

!

V ďalšom starosta obce predniesol Obecnému zastupiteľstvu o zámere výstavby dvoch
autobusových zastávok na Dolnej ulici.
Starosta obce predniesol návrh uznesenia a dal hlasovať:

Uznesenie č. 260/05062014

!

!

Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE výstavbu dvoch
autobusových zástaviek na Dolnej ulici.

!

Za hlasovali poslanci : Dr. Ľudovít Galbavý PhD., MUDr. Hana Grófová, Dušan Jaššo, MUDr. Martin Jaššo, Ing. Július
Jahnátek, Angela Kalužáková, Jozef Vrabec,
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto

!!

V ďalšom starosta obce predniesol Obecnému zastupiteľstvu žiadosť firmy
STAVMEX Komjatice s.r.o., G. Svobodu, 941 06 Komjatice, na prenájom obecného
pozemku, p.č. 2950, za účelom osadenia bilbordu.
Stavba bilbordu sa bude realizovať po splnení všetkých náležitostí v zmysle stavebného
zákona.
Starosta obce predniesol návrh uznesenia a dal hlasovať:

!
!

Uznesenie č. 261/05062014

Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE žiadosť firmy STAVMEX
Komjatice s.r.o., G. Svobodu č. 17, 941 06 Komjatice na prenájom pozemku, par.č. 2950,
za účelom osadenia bilbordu, s ročným poplatkom vo výške 150 €.

!

Za hlasovali poslanci : Dr. Ľudovít Galbavý PhD., MUDr. Hana Grófová, Dušan Jaššo, MUDr. Martin Jaššo, Ing. Július
Jahnátek, Angela Kalužáková, Jozef Vrabec,
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto

!

V ďalšom starosta informoval Obecné zastupiteľstvo o uskutočnenej oprave schodov,
a výmene závesov v kultúrnom dome.

!

Výhľadovo informoval Obecné zastupiteľstvo o oprave fasády, výmene zostávajúcich okien
na zdravotnom stredisku a oprave strechy na škôlke.

!
12.
!

Diskusia.

V diskusii starosta obce informoval o liste p. Mgr. Rolanda Bilovského, ktorý
predložil poslancom pred začiatkom rokovania a je prítomný na rokovaní.
Starosta obce podrobne zaujal stanovisko k jednotlivým faktom uvádzaných v liste.
O udelenie slova požiadal Mgr. Roland Bilovský.
Starosta obce dal hlasovať za udelenie slova p. Mgr. Rolandovi Bilovskému :

!

Za hlasovali poslanci : . Ing. Július Jahnátek,
Proti : Dr. Ľudovít Galbavý PhD, MUDr. Hana Grófová, Angela Kalužáková, Jozef Vrabec
Zdržal sa : Dušan Jaššo, MUDr. Martin Jaššo

!
Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach slovo p. Mgr. Rolandovi Bilovskému neudelilo.
!
Starosta obce po hlasovaní Obecného zastupiteľstva ponúkol Mgr. Rolandovi Bilovskému,
možnosť osobného stretnutia.

!

Poslanec Dušan Jaššo hovoril o povinnosti občanov vlastniacich pozemky, vinohrady
a záhrady občanov udržiavať pozemky v nezaburinovanom stave.

!

Poslanec Jozef Vrabec požiadal starostu obce o zabezpečenie opatrnosti koscov pri
kosení miestneho cintorína.
Ďalej požiadal starostu obce zabezpečiť výzvu na odstránenie konárov presahujúcich na cestu,
dotknutému správcovi komunikácie, smerom na Černík.
Ďalej požiadal starostu obce o úpravu chodníka pozdĺž, Hviezdoslavovej ulici, od Jednoty
smerom k PPD Komjatice.

!

Poslanec MUDr. Martin Jaššo informoval Obecné zastupiteľstvo stave prác na oprave
Kalvárie, na miestnom cintoríne.
Slovo bolo udelené občianke Ing. Viery Vrabcovej, predsedníčke Združenia priateľov
obce Komjatice, ktorá informovala Obecné zastupiteľstvo o začatí príprav na vydanie
spevníka komjatických pesničiek, o príprave monografie v rádiu Lumen a príprave
dokumentárneho filmu o Ondrejovi Cabanovi.

!

Na záver diskusie starosta obce pozval poslancov Obecného zastupiteľstva, v mene starostky
obce Selce, na ,, Kultliarsky deň ,, - súťaž vo varení držiek.

!

13.

!
!

Záver

Starosta obce poďakoval všetkým poslancom Obecného zastupiteľstva a občanom, účastníkom
rokovania Obecného zastupiteľstva za účasť.

Starosta obce : Peter Hlavatý

!

Overovatelia : Dr. Ľudovít Galbavý, PhD.
Dušan Jaššo

Prednosta OcU : Jozef Švec

!!
Zapisovateľ : Jozef Švec
!!

