ZÁPISNICA
zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Komjaticiach
konaného dňa 13. septembra 2018 o 18,00 hodine, v zasadačke
Obecného úradu v Komjaticiach.

1. Rokovanie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol v zmysle zákona č.
369/1990 Zb. starosta obce Peter Hlavatý, ktorý privítal prítomných poslancov na
zasadnutí.
Po nahliadnutí do prezenčnej listiny konštatoval, že na zasadnutí je prítomných 10
poslancov Obecného zastupiteľstva z celkového počtu 11 poslancov a tým je splnená
podmienka, aby bolo Obecné zastupiteľstvo uznášania schopné.
Z rokovania Obecného zastupiteľstva v Komjaticiach bol vykonaný zvukový
záznam, ktorý je uložený v archíve záznamov na Obecnom úrade.
/ Prezenčná listina zo zasadnutia je prílohou zápisnice /.
Prítomní poslanci: Ing. Jozef Francel; Dr. Ľudovít Galbavý, PhD.; Zuzana Garayová;
Viliam Hozlár; Mgr. Martin Janega; Dušan Jaššo; Angela Kalužáková; Peter Michalička;
Ing. Michal Repka, MUDr. Martin Jaššo – prišiel počas prerokovávania 7. bodu
programu.
Neprítomní poslanci: Július Jahnátek – ospravedlnený.

Uznesenie č.287/13092018
Obecné zastupiteľstvo obce Komjatice BERIE NA VEDOMIE
ospravedlnenie poslanca Júliusa Jahnáteka na rokovaní Obecného zastupiteľstva.
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s návrhom programu zasadnutia
obecného zastupiteľstva :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otvorenie zasadnutia.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Kontrola plnenia uznesení.
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018.
Zmena organizačného poriadku ZŠ s MŠ Ondreja Cabana.
Schválenie kúpnej zmluvy / Obec Komjatice a manž. Vrabcoví /.
Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku / manž. Rozkopaloví /.
Prerokovanie výšky dotácie na opatrovateľskú službu pre občanov obce.
Schválenie poradovníka nájomných bytov.
Prerokovanie a schválenie podania žiadosti o NFP k výzve ,, Vodozádržné
opatrenia v urbanizovanej krajine ( v intraviláne obcí ) “.

11. Prerokovanie a schválenie podania žiadosti k výzve ,, WIFI pre Teba “.
12. Žiadosť ZŠ s MŠ Ondreja Cabana o schválenie spolufinancovania z rozpočtu

obce projekt ,, Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v
základnej škole ,,.
13. Rôzne.
14. Diskusia.
15. Záver.
Starosta obce požiadal poslancov o vyjadrenie k návrhu predloženého programu.
Zo strany poslancov neboli vznesené žiadne pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy.
Starosta obce prečítal návrh uznesenia a dal hlasovať:

Uznesenie č.288/13092018
Obecné zastupiteľstvo obce Komjatice SCHVAĽUJE Program zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v predloženom znení.
Celkový počet poslancov OZ: 11
Prítomní: 9
Neprítomní: 2 – Julius Jahnátek, MUDr. Martin Jaššo
Za hlasovali poslanci: 9 - Ing. Jozef Francel.; Dr. Ľudovít Galbavý, PhD; Zuzana Garayová; Viliam Hozlár Mgr. Martin
Janega; Dušan Jaššo; Angela Kalužáková; Peter Michalička; Ing. Michal Repka
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Za overovateľa zápisnice boli navrhnutí poslanci:
Zapisovateľ: Jozef Švec
Zo strany poslancov neboli vznesené pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy.
Starosta obce prečítal návrh uznesenia a dal hlasovať:

Uznesenie č. 289/13092018
Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE vytvorenie a zloženie
pracovných komisií podľa návrhu starostu obce.
Celkový počet poslancov OZ: 11
Prítomní: 9
Neprítomní: 2 – Julius Jahnátek, MUDr. Martin Jaššo
Za hlasovali poslanci: 9 - Ing. Jozef Francel.; Dr. Ľudovít Galbavý, PhD; Zuzana Garayová; Viliam Hozlár Mgr. Martin
Janega; Dušan Jaššo; Angela Kalužáková; Peter Michalička; Ing. Michal Repka
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto

3. Kontrola plnenia uznesení.
Starosta obce vykonal kontrolu plnenia Uznesení z predchádzajúceho rokovania
Obecného zastupiteľstva v Komjaticiach, konštatoval, že všetky uznesenia boli SPLNENÉ.
Pracovný materiál k prejednávanému bodu bol poslancom k dispozícii pred zasadnutím OZ,
námietky zo strany poslancov neboli vznesené.
Starosta obce prečítal uznesenie:

Uznesenie č. 290/13092018
Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach BERIE NA VEDOMIE kontrolu plnenia
uznesení z predchádzajúceho rokovania Obecného zastupiteľstva v Komjaticiach.

4. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti za školský rok 2017-2018.
V ďalšom bode programu starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu Správu ZŠ
s MŠ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku
2017/2018 za materskú a základnú školu.
Materiál k prejednávanému bodu bol poslancom k dispozícii pred zasadnutím Obecného
zastupiteľstva, námietky zo strany poslancov neboli vznesené.
Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Ondreja Cabana boli prejednané
Školskou radou, dňa 11.09.2018, ktorá doporučila predložené správy schváliť bez
pripomienok.
Starosta obce prečítal návrh uznesenia a dal hlasovať:

Uznesenie č. 291/13092018
A. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE Správu o výchovnovzdelávacej činnosti v školskom roku 2017/2018 za materskú školu, v
predloženom znení.
B. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE Správu o výchovnovzdelávacej činnosti v školskom roku 2017/2018 za základnú školu, v
predloženom znení.
Celkový počet poslancov OZ: 11
Prítomní: 9
Neprítomní: 2 – Julius Jahnátek, MUDr. Martin Jaššo
Za hlasovali poslanci: 9 - Ing. Jozef Francel.; Dr. Ľudovít Galbavý, PhD; Zuzana Garayová; Viliam Hozlár Mgr. Martin
Janega; Dušan Jaššo; Angela Kalužáková; Peter Michalička; Ing. Michal Repka
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto

5. Zmena organizačného poriadku ZŠ s MŠ Ondreja Cabana.
V ďaľšom bode programu starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh ZŠ s MŠ
Ondreja Cabana na zmenu organizačného poriadku školy.
Materiál k prejednávanému bodu bol poslancom k dispozícii pred zasadnutím Obecného
zastupiteľstva, námietky zo strany poslancov neboli vznesené.

Zmena organizačného poriadku ZŠ s MŠ Ondreja Cabana bola prejednaná Školskou radou,
dňa 11.09.2018 a doporučila predložené zmeny organizačného poriadku schváliť.
Starosta obce prečítal návrh uznesenia a dal hlasovať:

Uznesenie č. 292/13092018
Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE Zmenu organizačného poriadku
ZŠ s MŠ Ondreja Cabana od 1.septembra 2018, v predloženom znení.
Celkový počet poslancov OZ: 11
Prítomní: 9
Neprítomní: 2 – Julius Jahnátek, MUDr. Martin Jaššo
Za hlasovali poslanci: 9 - Ing. Jozef Francel.; Dr. Ľudovít Galbavý, PhD; Zuzana Garayová; Viliam Hozlár Mgr. Martin
Janega; Dušan Jaššo; Angela Kalužáková; Peter Michalička; Ing. Michal Repka
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto

6. Schválenie kúpnej zmluvy / Obec Komjatice – manž. Vrabcoví /.
V ďalšom starosta obce predložil Obecnému zastupiteľstvu v Komjaticiach, návrh kúpnej
zmluvy medzi Obcou Komjatice a manželmi Karolom a Helenou Vrabcovou, na odkúpenie
nehnuteľnosti, novovytvoreného pozemku, parcelné číslo 807/180 o výmere 115 m2,
zastavané plochy a nádvoria, ktorá bola odčlenená z parcely číslo 806/1, vedenom na LV č. 1
vo vlastníctve Obce Komjatice a bola zameraná Geometrickým plánom číslo 68/2018,
vyhotoveným Ing. Petrom Moravčíkom a úradne overeným Správou katastra Nové Zámky
dňa 01.06.2018, číslo 667/18.
Prednosta obce prečítal návrh uznesenia a starosta dal hlasovať:

Uznesenie č. 293/13092018
A. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach PREROKOVALO návrh kúpnej zmluvy,
a to medzi obcou Komjatice, ako predávajúcou na jednej strane, a medzi

Karolom Vrabcom a Helenou Vrabcovou, ako kupujúcimi na druhej strane.
B. Bolo brané na vedomie Uznesenie č. 282/14062018, ktorým sa schválil spôsob

prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku v zmysle § 9, odst. 2, pís. a) zákona
číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Vyššie uvedeným
uznesením bolo dňa 14.06.2018 rozhodnuté, že 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.
Na základe vyššie uvedeného, SCHVAĽUJE obecné zastupiteľstvo samotný prevod
nehnuteľností, ktoré sú evidované 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 806/1 – 104674 m2 – zastavané plochy a nádvoria

ktoré patrí podľa B 1 obci Komjatice do jej výlučného vlastníctva v celosti;
-

vyššie označené parcelné číslo bolo zamerané geometrickým plánom číslo
68/2018, vyhotoveným dňa 22.05.2018 Ing. Petrom Moravčíkom, a úradne
overeným dňa 01.06.2018 Okresným úradom Nové Zámky, katastrálny odbor,
pričom vzniklo novovytvorené parcelné číslo nasledovne:
novovytvorené parcelné číslo registra "C" 806/180 – 115 m2 – zastavané plochy a
nádvoria, ktoré vzniklo odčlenením z pôvodnej parcely registra "C" číslo 806/1;

V zmysle žiadosti: Karola Vrabca, r. Vrabca, nar.
trvale bytom Komjatice,
a Heleny Vrabcovej, r. Vilímekovej, nar.
trvale bytom Komjatice,
si navrhovatelia majú záujem vyššie uvedené
novovytvorené parcelné číslo 806/180 odkúpiť do ich bezpodielového spoluvlastníctva
manželov v celosti.
C. Na základe vyššie uvedeného, SCHVAĽUJE obecné zastupiteľstvo úplné znenie

kúpnej zmluvy, ktorá sa má uzavrieť najneskôr do 20 pracovných dní, odo dňa
konania tohto obecného zastupiteľstva, medzi obcou Komjatice, ako
predávajúcim na jednej strane, a Karolom Vrabcom a Helenou Vrabcovou, ako
kupujúcimi na strane druhej. Odpredaj nižšie uvedenej nehnuteľnosti sa
v zmysle kúpnej zmluvy bude realizovať za kúpnu cenu zistenú podľa
znaleckého posudku č. 152/2018, vypracovaným Ing. Jozefom Homolom, a to vo
výške 380,--€ (slovom Tristoosemdesiat Eur).
Celkový počet poslancov OZ: 11
Prítomní: 9
Neprítomní: 2 – Julius Jahnátek, MUDr. Martin Jaššo
Za hlasovali poslanci: 9 - Ing. Jozef Francel.; Dr. Ľudovít Galbavý, PhD; Zuzana Garayová; Viliam Hozlár Mgr. Martin
Janega; Dušan Jaššo; Angela Kalužáková; Peter Michalička; Ing. Michal Repka
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto

7. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku / manž. Rozkopaloví /.
Na začiatku prerokovávania bodu programu prišiel na zasadnutie obecného
zastupiteľstva poslanec MUDr. Martin Jaššo a zúčastnil sa hlasovania.
Starosta obce predložil Obecnému zastupiteľstvu v Komjaticiach žiadosť manželov Patrika
Rozkopala a Adriany Rozkopalovej o odkúpenie nehnuteľnosti, novovytvoreného pozemku,
parcelné číslo 4601/42 o výmere 90 m2, zastavané plochy a nádvoria, ktorá bola odčlenená z
parcely číslo 4601/29, vedenom na LV č. 1 vo vlastníctve Obce Komjatice a bola zameraná
Geometrickým plánom číslo 146/2017, vyhotoveným Róbertom Roobom a úradne overeným
Správou katastra Nové Zámky dňa 10.07.2018, číslo 873/18.
Prednosta obce prečítal návrh uznesenia a starosta dal hlasovať:

Uznesenie č. 294/13092018

A. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach PREROKOVALO žiadosť Patrika
Rozkopala a Adriany Rozkopalovej o odkúpenie pozemku – novovytvoreného
parcelného čísla 4601/42.
B. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVÁLILO 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 18.07.2018, chceli Patrik Rozkopal a Adriana Rozkopalová
odkúpiť novovytvorené parcelné číslo 4601/42, 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 4601/29 – 258 m2 – zastavané plochy a nádvoria
ktoré patrí podľa B 1 obci Komjatice do jej výlučného vlastníctva v celosti;
-

vyššie označené parcelné číslo bolo zamerané geometrickým plánom číslo
146/2017, vyhotoveným dňa 26.06.2018 Róbertom Roobom, a úradne overeným
dňa 10.07.2018 Okresným úradom Nové Zámky, katastrálny odbor, pričom
vzniklo novovytvorené parcelné číslo nasledovne:
novovytvorené parcelné číslo registra "C" 4601/42 – 90 m2 – zastavané plochy a
nádvoria, ktoré vzniklo odčlenením z pôvodnej parcely registra "C" číslo
4601/29;

V zmysle žiadosti: Patrika Rozkopala, r. Rozkopala, nar.
r.č.
, trvale bytom Komjatice,
a Adriany Rozkopalovej, r. Sárazovej, nar.
r.č.
trvale bytom Komjatice,
si navrhovatelia majú záujem vyššie uvedené
novovytvorené parcelné číslo 4601/42 odkúpiť do ich bezpodielového spoluvlastníctva
manželov v celosti.
Celkový počet poslancov OZ: 11
Prítomní: 10
Neprítomní: 1 – Július Jahnátek
Za hlasovali poslanci: 10 - Ing. Jozef Francel.; Dr. Ľudovít Galbavý, PhD; Zuzana Garayová; Viliam Hozlár Mgr. Martin
Janega; Dušan Jaššo; MUDr. Martin Jaššo; Angela Kalužáková; Peter Michalička; Ing. Michal Repka
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto

8.

Prerokovanie výšky dotácie na opatrovateľskú službu pre občanov
obce.

V ďalšom starosta obce oboznámil Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach so
skutočnosťou, že bol prijatím zákona č. 331/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
448/2008 z.z. o sociálnych službách s účinnosťou 30. decembra 2017 sú obce povinné
prispievať, poskytovať finančný príspevok na prevádzku sociálnej služby neverejnému
poskytovateľovi služby.
Naša obec Uznesením č. 266/15032018 určila výšku spoluúčasti obce vo výške 1€ za hodinu
a počas prechodného obdobia, kedy poskytovateľ služby nebude prijímateľom dotácie z fondu
EU určila výšku príspevku 2€ za hodinu jej poskytovania, od 1.5.2018 maximálne po dobu
troch mesiacov
Nakoľko príspevok z fondu EÚ do dnešného dňa nie je stanovený, starosta obce navrhol
poslancom obecného zastupiteľstva lehotu prispievania obcou vo výške 2€ za hodinu predĺžiť
na dobu neurčitú resp. do obdobia, kedy bude známa výška príspevku z fondu EU.
Starosta obce prečítal návrh uznesenia a dal hlasovať:

Uznesenie č. 295/13092018
Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach URČUJE spoluúčasť obce počas
prechodného obdobia pokiaľ nie je známa výška príspevku z fondu EÚ na sumu vo
výške 2€ za hodinu.
Celkový počet poslancov OZ: 11
Prítomní: 10
Neprítomní: 1 – Július Jahnátek
Za hlasovali poslanci: 10 - Ing. Jozef Francel.; Dr. Ľudovít Galbavý, PhD; Zuzana Garayová; Viliam Hozlár Mgr. Martin
Janega; Dušan Jaššo; MUDr. Martin Jaššo; Angela Kalužáková; Peter Michalička; Ing. Michal Repka
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto

9. Schválenie poradovníka nájomných bytov.

V ďalšom starosta obce oboznámil Obecné zastupiteľstvo s návrhom poradovníka
nájomcov na pridelenie obecných nájomných bytov. Podľa poradia prijatých žiadostí boli
uchádzačom rozposlané dotazníky za účelom zistenia splnenia podmienok podľa VZN obce
Komjatice č. 2/2014 o prideľovaní bytov a podmienkach nájmu bytov v nájomných obytných
domoch v Komjaticiach.
Z vrátených dotazníkov, ktoré splnili podmienky pridelenia bytov bol spracovaný zoznam
žiadateľov o pridelenie obecného nájomného bytu.
Starosta obce predniesol návrh uznesenia a dal hlasovať:

Uznesenie č. 296/13092018
A. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach PREROKOVALO návrh poradovníka
nájomcov v nájomných bytoch obce Komjatice.

B. Zoznam žiadateľov/náhradníkov, ktorí odovzdali doklady k schváleniu
náhradníkov na pridelenie nájomných bytov podľa kritérií Všeobecne záväzného
nariadenia obce Komjatice č. 2/2014 o prideľovaní bytov a podmienkach nájmu
bytov v nájomných obytných domoch v Komjaticiach.:
Vyhovujúci žiadatelia:
P.č.

Meno a priezvisko

Adresa

1.
2.
3.

Marcel Vilímek
Komjatice,
Kvetoslava Cícerová Komjatice,
Alena Tóthová
Komjatice,

Tel. číslo

Byt
3-2 izbový
3-2 izbový
1-2 izbový

Celkový počet poslancov OZ: 11
Prítomní: 10
Neprítomní: 1 – Július Jahnátek
Za hlasovali poslanci: 10 - Ing. Jozef Francel.; Dr. Ľudovít Galbavý, PhD; Zuzana Garayová; Viliam Hozlár Mgr. Martin
Janega; Dušan Jaššo; MUDr. Martin Jaššo; Angela Kalužáková; Peter Michalička; Ing. Michal Repka
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto

10.

Prerokovanie a schválenie podania žiadosti o NFP k výzve ,,
Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine ( v intraviláne obcí ) “.

V ďaľšom starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu plánovaný zámer zapojiť
sa do výzvy o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na ,,
Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine ( v intraviláne obcí ) “, kód výzvy OPKZPPO2-SC2011-2018-40.
Starosta obce prečítal návrh uznesenia a dal hlasovať:

Uznesenie č. 297/13092018
Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE zapojenie obce do výzvy o
poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na ,, Vodozádržné
opatrenia v urbanizovanej krajine ( v intraviláne obcí ) “,
Kód výzvy OPKZP-PO2-SC2011-2018-40.
Výška maximálneho spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa bude 5% z
oprávnených výdavkov.
Celkový počet poslancov OZ: 11
Prítomní: 10
Neprítomní: 1 – Július Jahnátek
Za hlasovali poslanci: 10 - Ing. Jozef Francel.; Dr. Ľudovít Galbavý, PhD; Zuzana Garayová; Viliam Hozlár Mgr. Martin
Janega; Dušan Jaššo; MUDr. Martin Jaššo; Angela Kalužáková; Peter Michalička; Ing. Michal Repka
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto

11. Prerokovanie a schválenie podania žiadosti k výzve ,, WIFI pre Teba “.

V ďaľšom starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o zámere zapojiť sa do výzvy o
poskytnutie nenávratného finančného príspevku, výzva OPII-2018/7/1-DOP ,, WIFI pre
Teba Komjatice “.
Maximálna výška dotácie môže byť 15 000€, z čoho 85% prispeje Európska únia, 10%
Slovenská republika a 5% vlastné zdroje žiadateľa.
Starosta obce prečítal návrh uznesenia a dal hlasovať:

Uznesenie č. 298/13092018
Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE podanie žiadosti na základe
výzvy:
Kód výzvy: OPII-2018/7/1-DOP
Názov projektu : WIFI pre Teba Komjatice.
Výška príspevku EÚ: 85%
Výška príspevku SR: 10%
Vlastné zdroje: 5%
Maximálna výška dotácie: 15 000 €
Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa: 750 €.
Celkový počet poslancov OZ: 11
Prítomní: 10
Neprítomní: 1 – Július Jahnátek
Za hlasovali poslanci: 10 - Ing. Jozef Francel.; Dr. Ľudovít Galbavý, PhD; Zuzana Garayová; Viliam Hozlár Mgr. Martin
Janega; Dušan Jaššo; MUDr. Martin Jaššo; Angela Kalužáková; Peter Michalička; Ing. Michal Repka
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto

12. Žiadosť ZŠ s MŠ Ondreja Cabana o schválenie spolufinancovania z
rozpočtu obce projekt ,, Čitateľská, matematická a prírodovedná
gramotnosť v základnej škole ,,.
V ďaľšom starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosť ZŠ s MŠ Ondreja
Cabana o schválenie spolufinancovania projektu MŠVVaŠ SR pre prioritnú os Vzdelávanie
operačného programu Ľudské zdroje v rámci výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný
finančný príspevok ,, Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole “,
kód výzvy: OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01, vo výške 5 % z oprávnených výdavkov.
Poslanec Ing. Michal Repka, predseda Rady školy, informoval obecné zastupiteľstvo o
prerokovaní žiadosti na svojom zasadnutí dňa 11.09.2018, ktorá doporučila žiadosť schváliť.
Slovo bolo udelené riaditeľke ZŠ s MŠ Ondreja Cabana, ktorá podrobne vysvetlila
obecnému zastupiteľstvu , kde by sa schválené finančné prostriedky použili. Základná škola
potrebuje dovybaviť učebne pre jazyky, fyziku, matematiku, školskú knižnicu, vzdelávanie
učiteľov podľa jednotlivých aprobácií a zavedenie inovatívnych prvkov do školy.
Starosta obce prečítal návrh uznesenia a dal hlasovať:

Uznesenie č. 299/13092018
Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE žiadosť ZŠ S MŠ Ondreja
Cabana o spolufinancovanie z rozpočtu obce, projekt MŠVVaŠ SR pre prioritnú os

Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje v rámci výzvy na predkladanie
žiadosti o nenávratný finančný príspevok ,, Čitateľská, matematická a prírodovedná
gramotnosť v základnej škole “, kód výzvy: OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01, vo výške 5
% z oprávnených výdavkov.
Celkový počet poslancov OZ: 11
Prítomní: 10
Neprítomní: 1 – Július Jahnátek
Za hlasovali poslanci: 10 - Ing. Jozef Francel.; Dr. Ľudovít Galbavý, PhD; Zuzana Garayová; Viliam Hozlár Mgr. Martin
Janega; Dušan Jaššo; MUDr. Martin Jaššo; Angela Kalužáková; Peter Michalička; Ing. Michal Repka
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto

13. Rôzne.
V bode rôzne, starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o poskytnutí možnosti
vybudovania optickej siete spoločnosťou Slovak Telekom, ktorý je ochotný v našej obci
zrealizovať na vlastné náklady modernizáciu telekomunikačnej siete / Rychlý internet, Magio,
a iné služby /. Po vybudovaní prípojky bude možné, v prípade záujmu, jednoduché a rýchle
zriadebnie služieb bez poplatkov.
V rámci prípravy majú občania možnosť vyjadriťsvoj názor, či majú alebo nemajú záujem
o privedenie optickej siete do rodiných domov, bytov formou vyplnenia dotazníka, v ktorom
si vyberú spôsob ukončenia káblu na svojich nehnuteľnostiach. Vyplnením dotazníka sa
občania nezaväzujú ku žiadnemu budúcemu objednávaniu, alebo odberu akýchkoľvek služieb
priamo od spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
Je veľmi pravdepodobné, že výkop využijú i iné firmy poskytujúce služby v príbuznom
zameraní. Obec má záujem optickú sieť využívať na prenos signálu Káblovej televízie a
kamier.
Ďalej v bode rôzne starosta obce informoval o prácach na oprave škôlky, kde vyslovovil
presvedčenie o skrátení termínu opravy, ktorý je koniec novembra.

14. Diskusia.
V diskusii sa poslanec Dušan Jaššo informoval na stav a ďalší postup prác na likvidácii
starej školy na Hornej ulici.
Starosta obce odpovedal, že poslednú informáciu má, že sú na to peniaze a nový pán farár
pokračuje v začatých prácach. Prvotná dohoda bývalého pána farára bola, že dodavateľ za
likvidáciu, rozobratie starej školy požadoval ponechanie stavebného materiálu zo stavby.
Poslankyňa pani Zuzana Garayová sa informovala na rozoberanie starých náhrobných
kameňov, prečo sa rozbíjajú a nie odkladajú.
Starosta obce hovoril o tom, že je veľmi tažké všetky staré pomníky odkladať avšak pre
historicky cenné a zaujímavé sa miesto na skladovanie musí nájsť.

15. Záver.
Starosta obce poďakoval poslancom Obecného zastupiteľstva a občanom za účasť na
zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Komjaticiach.

Starosta obce : Peter Hlavatý, v.r.

Overovatelia: Peter Michalička, v.r.
Ing. Michal Repka, v.r.

Prednosta OcU : Jozef Švec, v.r.
Zapisovateľ : Jozef Švec, v.r.

