
 

    Z Á P I S N I C A 
z 18. plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Komjaticiach 

konaného dňa 20.10.2022 o 18,00 hodine, v zasadačke obecného úradu. 

 

 

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 skonštatoval, že na zasadnutí je prítomná 

nadpolovičná väčšina 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: 8 - Mgr. Mária Derďaková , Ing. Jozef Francel, Dr. Ľudovít Galbavý, 

PhD., Zuzana Garayová, Ing. Michal Hayden, Viliam Hozlár, Mgr. Martin Janega, MUDr. 

Martin Jaššo, Angela Kalužáková, Ing. Miroslav Špacír 

Neskorší príchod:  2 – v čase18,06 - Ing. Michal Hayden;  v čase 18,09 - MUDr. Martin 

Jaššo, 

Neprítomní:  1 - Dušan Jaššo - práceneschopný, 

Rokovania sa ďalej zúčastnil: 

Ing. Štefan Piko – hlavný kontrolór obce, Jozef Švec – prednosta obecného úradu, 

 

Starosta obce prečítal návrh uznesenia: 

 

Uznesenie č. 262/20102022 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Komjatice BERIE NA VEDOMIE  ospravedlnenie  

poslanca Dušana Jaššu – práceneschopný a neskorší príchod poslancov Ing. Michala 

Haydena a MUDr. Martina Jašša na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Komjaticiach. 

 

Návrh programu poslaný poslancom obecného zastupiteľstva.: 
 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Kontrola plnenia uznesení zo 17. rokovania OZ zo dňa 08.09.2022. 

4. Prerokovanie a schválenie VZN obce Komjatice č. 1/2022 o dani z 

nehnuteľnosti na rok 2023 a na ďaľšie zdaňovacie obdobia. 

5. Žiadosť o prenájom časti pozemku na umiestnenie reklamnej stavby                 

,,billboard“ fa GRYF MEDIA, s.r.o , Pažite 56, 010 09 Žilina.  

6. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za 

školský rok 2021/2022 – ZŠ. 

7. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za 

školský rok 2021/2022 – MŠ. 

8. Rôzne. 

9. Diskusia 

10. Záver 

 



 

Starosta obce požiadal poslancov o vyjadrenie k návrhu programu rokovania.  

 Zo strany poslancov neboli vznesené žiadne pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy. 

Starosta obce prečítal návrh uznesenia a dal hlasovať: 

 

Uznesenie č. 263/20102022 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Komjatice SCHVAĽUJE  Program zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva v predloženom znení. 
 
Celkový počet poslancov OZ: 11 

Prítomní: 8   Neprítomní: 3 - Michal Hayden,Ing.; Dušan Jaššo;  Martin Jaššo, MUDr.;  

Za hlasovali  poslanci: 8 – Mária Derďaková, Mgr.; Jozef Francel,Ing.; Ľudovít Galbavý,Dr.,PhD.; Zuzana Garayová;  

Viliam Hozlár; Martin Janega,Mgr.; Angela Kalužáková; Miroslav Špacír, Ing.        

Proti : nikto            Zdržal sa :  nikto 

 

 

2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
 

Za overovateľa zápisnice boli navrhnutí poslanci: Mgr. Martin Janega, Viliam Hozlár 

Zapisovateľ:  Jozef  Švec 
 

Zo strany poslancov neboli vznesené pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy. 

Starosta obce prečítal návrh uznesenia a dal hlasovať: 
 

  Uznesenie č. 264/20102022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE vytvorenie a zloženie 

pracovných komisií  podľa návrhu starostu obce. 
 
Celkový počet poslancov OZ: 11 

Prítomní: 8   Neprítomní: 3 - Michal Hayden,Ing.; Dušan Jaššo;  Martin Jaššo, MUDr.;  

Za hlasovali  poslanci: 8 – Mária Derďaková, Mgr.; Jozef Francel,Ing.; Ľudovít Galbavý,Dr.,PhD.; Zuzana Garayová;  

Viliam Hozlár; Martin Janega,Mgr.; Angela Kalužáková; Miroslav Špacír, Ing.        

Proti : nikto            Zdržal sa :  nikto 

 

 

3.   Kontrola plnenia uznesení zo 17. rokovania OZ zo dňa 08.09.2022. 

 
Starosta obce vykonal kontrolu plnenia Uznesení z predchádzajúceho rokovania 

Obecného zastupiteľstva v Komjaticiach a 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. 265/20102022 

 
Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach BERIE NA VEDOMIE kontrolu plnenia 

uznesení zo 16. plánovaného rokovania Obecného zastupiteľstva v Komjaticiach, 

konaného dňa 08.09.2022. 

 

 



 

4.  Prerokovanie a schválenie VZN obce Komjatice č. 1/2022 o dani z 

nehnuteľnosti na rok 2023 a na ďaľšie zdaňovacie obdobia. 
 

V ďaľšom bode programu starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu v 

Komjaticiach návrh VZN obce Komjatice č. 1/2022 o dani z nehnuteľnosti na rok 2023 a na 

ďaľšie zdaňovacie obdobia. 

Návrh VZN bol v zákonnej lehote zverejnený na vyhláškovej tabuli obecného úradu a 

webovej stránke obce Komjatice. 

Počas prerokovávania bodu programu, v čase 18,06 hod prišiel na rokovanie OZ poslanec Ing. 

Michal Hayden  a v čase 18,09 hod. prišiel na rokovanie poslanec MUDr. Martin Jaššo a 

zúčastnili sa hlasovania. 

Rozprava: 

Poslanec Ing. Jozef Francel – za stavby a byty sa poplatok zdvihol len pre obyvateľov 

o 27% . 

Starosta obce vysvetlil dôvod navýšenia poplatku. Za 100 m2 navýšenie ročne 

predstavuje 1,60€. 

Starosta obce prečítal návrh uznesenia a dal hlasovať: 

 

Uznesenie č. 266/20102022 
 

A. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach PREROKOVALO  návrh VZN obce 

Komjatice č. 1/2022 o dani z nehnuteľnosti na rok 2023 a na ďaľšie zdaňovacie obdobia. 

 

B. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach  SCHVAĽUJE  VZN obce č. 1/2022 o dani z 

nehnuteľnosti na rok 2023 a na ďaľšie zdaňovacie obdobia, v predloženom znení. 

 
Celkový počet poslancov OZ: 11 

Prítomní: 10   Neprítomní: 1 – Dušan Jaššo   

Za hlasovali  poslanci: 10 – Mária Derďaková, Mgr.; Jozef Francel,Ing.; Ľudovít Galbavý,Dr.,PhD.; Zuzana Garayová;  

Michal Hayden,Ing.; Viliam Hozlár; Martin Janega,Mgr.;  Martin Jaššo, MUDr.; Angela Kalužáková; Miroslav Špacír, Ing.  

Proti : nikto            Zdržal sa :  nikto 

 

5.  Žiadosť o prenájom časti pozemku na umiestnenie reklamnej stavby      

,,billboard“ fa GRYF MEDIA, s.r.o , Pažite 56, 010 09 Žilina.  
 

 Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu v Komjaticiach žiadosť  fa GRYF 

MEDIA, s.r.o , Pažite 56, 010 09 Žilina, na prenájom obecného pozemku, pozemku, p.č. 

1317/1, parcela registra ,,E,,  vedená na LV č. 2432, za účelom osadenia jednostrannej  

neosvetlenej reklamnej stavby typu ,, billboard ,, s reklamnou plochou 5,1 x 2,4 metra. 

Rozprava: 

 Poslanec Ing. Michal Hayden –  obec nie je odkázaná na príjem 300€ za prenájom 

pozemku na osadenie billboardu, celkovo reklamné stavby narušajú vzhľad obce. 

 Poslanec MUDr. Martin Jaššo – navrhol do uznesenia stanoviť dobu prenájmu 

pozemku na dobu neurčitú.  

Starosta obce prečítal návrh uznesenia a dal hlasovať: 

 

Uznesenie č.267/20102022 

 
Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach  SCHVAĽUJE  žiadosť firmy GRYF 

MEDIA, s.r.o. Pažite 56, 010 09 Žilina na prenájom obecného pozemku, p.č. 1317/1, 



 

parcela registra  ,,E,, vedená na LV č. 2432, za účelom umiestnenia jednostrannej 

neosvetlenej reklamnej stavby typu ,, billboard ,, s reklamnou plochou  5,1 x 2,4 m, na 

dobu neurčitú s výškou nájomného 300 € ročne.   

 
Celkový počet poslancov OZ: 11 

Prítomní: 10   Neprítomní: 1 – Dušan Jaššo   

Za hlasovali  poslanci: 8 –Jozef Francel,Ing.; Ľudovít Galbavý,Dr.,PhD.; Zuzana Garayová;  Viliam Hozlár; Martin 

Janega,Mgr.;  Martin Jaššo, MUDr.; Angela Kalužáková; Miroslav Špacír, Ing.  

Proti :  2 -  Mária Derďaková, Mgr.;  Michal Hayden,Ing.;        Zdržal sa :  nikto 

 

 

 6.  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

za školský rok 2021/2022 – ZŠ. 

 
V ďalšom starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu Správu o výchovno-

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022 pre základnú 

školu. 

Materiál k prejednávanému bodu bol poslancom k dispozícii pred zasadnutím obecného 

zastupiteľstva, námietky zo strany poslancov neboli vznesené. 

Predložená Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za 

školský rok 2021/2022 pre základnú školu bola prerokovaná Radou školy, ktorá doporučila 

správu schváliť. 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia a dal hlasovať: 

 

Uznesenie č.268/20102022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach  SCHVAĽUJE  Správu o výchovno-

vzdelávacej činnosti,  jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022 pre 

základnú školu, v predloženom znení. 

 
Celkový počet poslancov OZ: 11 

Prítomní: 10   Neprítomní: 1 – Dušan Jaššo   

Za hlasovali  poslanci: 10 – Mária Derďaková, Mgr.; Jozef Francel,Ing.; Ľudovít Galbavý,Dr.,PhD.; Zuzana Garayová;  

Michal Hayden,Ing.; Viliam Hozlár; Martin Janega,Mgr.;  Martin Jaššo, MUDr.; Angela Kalužáková; Miroslav Špacír, Ing.  

Proti : nikto            Zdržal sa :  nikto 

 

 

7.  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

za školský rok 2021/2022 – MŠ. 

 
V ďalšom bode programu starosta obce predložil  obecnému zastupiteľstvu Správa o 

výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022 pre 

materskú školu. 

Materiál k prejednávanému bodu bol poslancom k dispozícii pred zasadnutím obecného 

zastupiteľstva, námietky zo strany poslancov neboli vznesené. 

Predložená Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za 

školský rok 2021/2022 pre materskú školu bola prerokovaná Radou školy, ktorá doporučila 

správu schváliť. 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia a dal hlasovať: 

 



 

Uznesenie č.269/20102022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach  SCHVAĽUJE  Správu o výchovno-

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022 pre 

materskú školu, v predloženom znení. 

 
Celkový počet poslancov OZ: 11 

Prítomní: 10   Neprítomní: 1 – Dušan Jaššo   

Za hlasovali  poslanci: 10 – Mária Derďaková, Mgr.; Jozef Francel,Ing.; Ľudovít Galbavý,Dr.,PhD.; Zuzana Garayová;  

Michal Hayden,Ing.; Viliam Hozlár; Martin Janega,Mgr.;  Martin Jaššo, MUDr.; Angela Kalužáková; Miroslav Špacír, Ing.  

Proti : nikto            Zdržal sa :  nikto 

 

 

 

6.  Rôzne 

 
        V bode rôzne starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo potrebe schválenia 

preplatenia nevyčerpanej dovolenky za aktuálne funkčné obdobie v zmysle rozhodnutia 

Najvyššieho súdu, napr. Judikáty 7CoPr/4/2016, 8Usam/1/2021. 

Starosta obce prečítal návrh uznesenia a dal hlasovať: 

 

 Uznesenie č.270/20102022 

 
Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach  SCHVAĽUJE  preplatenie nevyčerpanej 

dovolenky starostovi obce Petrovi Hlavatému, na základe ukončenia funkčného obdobia.   

 
 Celkový počet poslancov OZ: 11 

Prítomní: 10   Neprítomní: 1 – Dušan Jaššo   

Za hlasovali  poslanci: 10 – Mária Derďaková, Mgr.; Jozef Francel,Ing.; Ľudovít Galbavý,Dr.,PhD.; Zuzana Garayová;  

Michal Hayden,Ing.; Viliam Hozlár; Martin Janega,Mgr.;  Martin Jaššo, MUDr.; Angela Kalužáková; Miroslav Špacír, Ing.  

Proti : nikto            Zdržal sa :  nikto 

 

 

Ďalej bode rôzne starosta obce informoval o vydaní rozšírenej verzie knihy o 

Komjaticiach, rozšírenie o roky 2006 – 2022, zhruba o 30 strán, ktorej vydanie sa pripravuje 

koncom tohto roka, prípadne začiatkom roka 2023. 

Novozvolené obecné zastupiteľtvo bude schvaľovať cenu a výšku dotácie obce. 
 

 

 

7.  Diskusia. 

 
 V diskusii vystúpila poslankyňa Mgr. Mária Derďaková – navrhla poskytnutie 

jednorazovej finančnej výpomoci pani Drahuši Lábskej vo výške 500€, za účelom opravy 

oplotenia po poškodení pri dopravných nehodách. 

 Poslanec MUDr. Martin Jaššo – z plnenia zákonnej poistky by mala dostať vyššiu 

sumu, treba sa zamerať na právnu pomoc pri riešení poistnej udalosti. 

 Poslanec Ing. Michal Hayden – podporil návrh na právnu pomoc pri riešení poistnej 

udalosti. 

 

 

 



 

8.  Záver.  

 
Starosta obce poďakoval poslancom  obecného zastupiteľstva za  účasť na dnešnom 

plánovanom zasadnutí obecného zastupiteľstva  a pozval ich na malé posedenie pri príležitosti 

ukončenia volebného obdobia v rokoch 2018 – 2022. 

 

 

 

 

Starosta obce: Peter Hlavatý, v.r.               Overovatelia:  Mgr. Martin Janega, v.r. 

 

                    Viliam Hozlár, v.r. 

 

                                 

Prednosta OcÚ: Jozef  Švec, v.r. 

     

Zapisovateľ:  Jozef  Švec, v.r.  
  

 

 

 


