
 

    Z Á P I S N I C A 
z 2. plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Komjaticiach 

konaného dňa15.12.2022 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: 9- Ing. Jozef Francel, Mgr. Radovan Fridrich, Zuzana Garayová, 

Milan Homola, Viliam Hozlár, Mgr. Martin Janega, Angela Kalužáková, Ing. Ján 

Krajčovič, Mgr. Martin Vanko 

Neprítomní: 2 - Dušan Jaššo – PN – nezložený sľub poslanca  a MUDr. Martin Jaššo 

Rokovania sa ďalej zúčastnil: 

Ing. Štefan Piko – hlavný kontrolór obce, Beata Porubská 

 

Starosta obce prečítal návrh uznesenia: 

 

Uznesenie č.7/15122022 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Komjatice BERIE NA VEDOMIE  ospravedlnenie  

poslanca Dušana Jašša 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 z 1. ustanovujúceho rokovania OZ zo dňa 

24.11.2022. 

4. Úprava rozpočtu obce Komjatice na rok 2022. 

5. Prerokovanie návrhu rozpočtu obce Komjatice na roky 2023 - 2025. 

6. Doplnok č. 1  k VZN č.1_2021  o výške príspevku zákonného zástupcu 

dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach zriadených Obcou Komjatice. 

7. Schválenie poradovníka nájomných bytov. 
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. 8/15122022 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Komjatice SCHVAĽUJE  Program zasadnutia 

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

Prítomní: 9   Neprítomní: 1 – MUDr. Jaššo Martin   

Za hlasovali  poslanci: 9 - Jozef Francel, Ing.; Radovan Fridrich, Mgr.; Zuzana Garayová; Milan Homola.; Viliam Hozlár; 

Martin Janega, Mgr.; Angela Kalužáková; Ján Krajčovič, Ing.; Martin Vanko, Mgr. 

Proti : nikto            Zdržal sa :  nikto 

 

 

2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
 

Za overovateľa zápisnice boli navrhnutí poslanci: Ing. Jozef Francel a Mgr. Martin 

Vanko 

Zapisovateľ:  Beata Porubská 
 

Zo strany poslancov neboli vznesené pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy. 

Starosta obce prečítal návrh uznesenia a dal hlasovať: 
 

  Uznesenie č. 9/15122022 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE vytvorenie a zloženie 

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

Prítomní: 9   Neprítomní: 1 – MUDr. Jaššo Martin   

Za hlasovali  poslanci: 9 - Jozef Francel, Ing.; Radovan Fridrich, Mgr.; Zuzana Garayová; Milan Homola.; Viliam Hozlár; 

Martin Janega, Mgr.; Angela Kalužáková; Ján Krajčovič, Ing.; Martin Vanko, Mgr. 

Proti : nikto            Zdržal sa :  nikto 

 

 

3.   Kontrola plnenia uznesení zo 1. Ustanovujúceho rokovania OZ zo dňa 

24.11.2022. 

 
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. 10/15122022 

 
Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach BERIE NA VEDOMIE kontrolu plnenia 

uznesení zo 1. Ustanovujúceho rokovania Obecného zastupiteľstva v Komjaticiach, 

konaného dňa 24.11.2022. 

 

 



 

4.  Úprava rozpočtu na rok 2022. 
 

Ďalším bodom programu bol návrh na úpravu rozpočtu na rok 2022. Starosta obce 

predniesol návrh na úpravu rozpočtu na rok 2022 s odvolaním sa na prejednávaný návrh 

Rozpočtu obce Komjatice na roky 2023 – 2025,  v tomto zmysle by sa mal schvaľovať. 

Rozprava: 

Poslabnec Ing. Ján Krajčovič – v rozpočte sú plánované policajné služby, či by sa 

nemohol rozšíriť kamerový systém,  na školskom ihrisku či sa nemôžu vymetiť siete, pri 

ihrisku TJ opraviť plot a koľko bude stáť oprava budovy starého KINA. 

Poslankyňa Zuzana Garayová – prečo sa neuvažovalo o výmene krovu na budove 

starého KINA hneď na začiatku až dodatočne. 

Starosta obce -   ihrisko v areály ZŠ prešlo pred 4 rokmi kompletnou rekonštrukciou, 

do oplatenia na ihrisku TJ narazilo auto, ktoré ho poškodilo a na udržbu areálu TJ sú 

plánované financie na opravu sociálnych zariadení,  obecnú políciu by chcel  starosta obnoviť 

a kamerový system je v obci vybudovaný z dotácii, pridať nové kamery by nemal byť 

problem nakoľko sieť je už vybudovaná. 

Budova strého Kina - vysúťažené práce vo VO a v prieskume trhu boli na sumu 736 117 € 

plus práce na úpravu okolia a vnútorné vybavenie /nábytok a zariadenie/. Po odkrytí krovu sa 

zistilo, že sa nedá opraviť ale musí sa celý rozobrať a mali sme dve možnosti zbúrať celú 

budovu alebo dokončiť opravu. Po konzultáci so statikom, projektatom, stavebným dozorom 

a po schválení poslancami sa rozhodlo že budova sa opraví i napriek zvýšeným výdavkom na 

realizáciu nového krovu. 

Starosta ďalej vysvetlil na aký účel žiadajú občianske združenia našej obce dotáciu z rozpočtu 

obce – na svoju činnosť, návštevu kultúrnych podujatí, ocenenie darcov krvi, na udržbu 

budov /poľovníka chata, hajloch/, usporiadanie koncertov, vianočných trhov, degustáciu vín, 

usporiadanie športoých turnajov, speváckych podujatí a reprezentáciu obce speváckymi 

skupinami, besady so spisovateľmi, nákup prístrojov na cvičenie, športové dresy, a iné. Krása 

ukrytá v tradíciách je organizácia ktorú vedie Ing. Silvia Bilková schádzajú sa v kultúrnom 

dome na Černíku, ale členkami sú naši občania, ich činnosť spočíva v šírení tradícií. 

Materiál k prejednávanému bodu bol poslancom k dispozícii pred zasadnutím Obecného 

zastupiteľstva, námietky zo strany poslancov neboli vznesené. 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia a dal hlasovať: 

 

Uznesenie č. 11/15122022 
 

   A.  Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach  SCHVAĽUJE návrh na Úpravu rozpočtu 

na rok 2022, v predloženom znení.  

 

   B.  Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach  POVERUJE starostu obce s  vykonaním 

potrebných úprav rozpočtu za mesiac november-december 2022.  

 
Celkový počet poslancov OZ: 11 

Prítomní: 9   Neprítomní: 1 – MUDr. Jaššo Martin   

Za hlasovali  poslanci: 9 - Jozef Francel, Ing.; Radovan Fridrich, Mgr.; Zuzana Garayová; Milan Homola.; Viliam Hozlár; 

Martin Janega, Mgr.; Angela Kalužáková; Ján Krajčovič, Ing.; Martin Vanko, Mgr. 

Proti : nikto            Zdržal sa :  nikto 

  

 

 

 

 



 

5.  Prerokovanie návrhu rozpočtu obce Komjatice na roky 2023 - 2025. 

 
V ďalšom bode programu starosta obce predložil Obecnému zastupiteľstvu návrh 

rozpočtu obce Komjatice na roky 2023 – 2025. 

Súčasťou Rozpočtu obce  na roky 2023-2025 je rozpočet ZŠ s MŠ Ondreja Cabana, bol 

prejednaný Radou školy,  ktorá doporučila návrh schváliť. 

Súčasťou návrhu rozpočtu sú aj žiadosti o poskytnutie dotácii z rozpočtu obce pre 

jednotlivé organizácie, združenia a fyzické osoby na ich činnosť v roku 2023. 

     V súlade s ods. 1. písm. c) § 18f  zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov predložil hlavný kontrolór obce Štefan Piko stanovisko k Návrhu 

rozpočtu obce Komjatice na rok 2023 – 2025,  ktorý konštatoval, že návrh rozpočtu bol 

spracovaný v súlade zo zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a zákona  č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov. 

Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákonov číslo 582/2004 Z.z. o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad  a drobné stavebné odpady v znení 

neskorších predpisov, na základe ktorého v súlade s §2 ods. 3 predmetného zákona bolo 

vydané Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení 

výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

z.n.p. č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných skôl a školských zariadení v 

z.n.p. a ostatné súvisiace právne normy. 

Bola splnená zákonná povinnosť podľa ods. 3 § 9 zákona o obecnom zriadení o 

zverejňovaní rozpočtu najmenej 15 dní pred schválením. 

 Rozpočet obce na roky 2023 – 2025 je plánovaný ako vyrovnaný a po zapracovaní 

pripomienok poslancov obecného zastupiteľstva ho navrhuje schváliť. 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia a dal hlasovať: 
 

Uznesenie č. 12/15122022 
 

A. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach PREROKOVALO Návrh rozpočtu obce 

Komjatice na roky 2023 – 2025. 

                               

B. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE  Návrh rozpočtu obce 

Komjatice na rok 2023 , v predloženom znení bez pripomienky.  

 

C. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach BERIE NA VEDOMIE Návrh rozpočtu  

obce Komjatice na roky 2024 a 2025. 

 

D. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach BERIE NA VEDOMIE Stanovisko 

hlavného kontrolóra k Návrhu rozpočtu obce Komjatice na rok 2023-2025. 

 

 
Celkový počet poslancov OZ: 11 

Prítomní: 9   Neprítomní: 1 – MUDr. Jaššo Martin  

Za hlasovali  poslanci: 9 - Jozef Francel, Ing.; Radovan Fridrich, Mgr.; Zuzana Garayová; Milan Homola.; Viliam Hozlár; 

Martin Janega, Mgr.; Angela Kalužáková; Ján Krajčovič, Ing.; Martin Vanko, Mgr. 

Proti : nikto            Zdržal sa :  nikto 

 

 

 



 

6.   Doplnok č. 1 k VZN obce Komjatice č. 1/2021 o výške príspevku 

zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v 

školách a školských zariadeniach zriadených obcou Komjatice. 

 
V ďaľšom bode programu starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu v 

Komjaticiach návrh Doplnku č. 1 k  VZN obce Komjatice č. 1/2021 o výške príspevku 

zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach zriadených obcou Komjatice. 

Doplnok č. 1 k VZN bol v zákonnej lehote zverejnený na vyhláškovej tabuli obecného úradu 

a webovej stránke obce Komjatice.   

Materiál k prejednávanému bodu mali poslanci k dispozícii pred zasadnutím, bol prejednaný 

Radou školy, ktorá doporučila návrh schváliť. 

Starosta obce prečítal návrh uznesenia a dal hlasovať: 

 

Uznesenie č. 13/15122022 
 

A. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach PREROKOVALO návrh Doplnku č. 1 k VZN 

obce Komjatice č. 1/2021 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou 

Komjatice.  

 

B. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE Doplnok č. 1 k VZN obce 

Komjatice č. 1/2021 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Komjatice,          

v predloženom znení. 

 
Celkový počet poslancov OZ: 11 

Prítomní: 9   Neprítomní: 1 – MUDr. Jaššo Martin   

Za hlasovali  poslanci: 9 - Jozef Francel, Ing.; Radovan Fridrich, Mgr.; Zuzana Garayová; Milan Homola.; Viliam Hozlár; 

Martin Janega, Mgr.; Angela Kalužáková; Ján Krajčovič, Ing.; Martin Vanko, Mgr. 

Proti : nikto            Zdržal sa :  nikto 

 

7.   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, ktorý bol predložený poslancom OZ. 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia a dal hlasovať: 

  

        Uznesenie č. 14/15122022 

 
A.   Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach PREROKOVALO návrh poradovníka 

nájomcov v nájomných bytoch obce Komjatice, ktorí odovzdali doklady potrebné 

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. 



 

V čase reálneho pridelenia bytu môžu byť podmiemky splnenia kritérií opätovne 

prehodnotené. 

 

B.  Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach  SCHVAĽUJE pridelenie bytu:  

 

P.č.   Meno a priezvisko       Adresa                               Byt     Poznámka 

 

1.    Ján Depeš  Ružový Dvor 886/6   3 izbový splnil  

   PB: Komjatice, Vinohradská 89   podmienky 

2.  Mária Buranská Komjatice, Nádražná 315/68  2-3 izbový       splnila 

            podmienky 

3. Michal Bridiš  Komjatice, Hviezdoslavova 1122/23 2-3izbový   splnil  

           podmienky 

 

C.  Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach  NESCHVAĽUJE pridelenie bytu:  

 

1. Viktória Biharyová Komjatice, Gen. Svobodu 995/3 nesplnila podmienky 

 
Celkový počet poslancov OZ: 11 

Prítomní: 9   Neprítomní: 1 – MUDr. Jaššo Martin   

Za hlasovali  poslanci: 9 - Jozef Francel, Ing.; Radovan Fridrich, Mgr.; Zuzana Garayová; Milan Homola.; Viliam Hozlár; 

Martin Janega, Mgr.; Angela Kalužáková; Ján Krajčovič, Ing.; Martin Vanko, Mgr. 

Proti : nikto            Zdržal sa :  nikto 

 

 

 8.  Rôzne.  
V bode rôzne starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o predložení Plánu činnosti 

hlavného kontrolóra na prvý polrok 2023. Plán činnosti bol poslancom k dispozícii pred 

zasadnutím OZ.    

Starosta obce prečítal návrh uznesenia, ktoré Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

 

Uznesenie č. 15/15122022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach BERIE NA VEDOMIE Plán činnosti 

hlavného kontrolóra na prvý polrok 2023. 
 

 

Ďalej starosta obce informoval Obecné zastupiteľstvo o  zmene subjektu na  prevádzku 

verejnej kanalizácie a ČOV. 

Materiál k prejednávanému bodu bol poslancom k dispozícii pred zasadnutím Obecného 

zastupiteľstva a prejednaný na pracovnom stretnutí dňa 14.12.2022 na obecnom úrade v 

kancelárii starostu, námietky zo strany poslancov neboli vznesené. Bola schválená 

autorizovaná vodárenská spoločnosť, Agilita vodárenská spoločnosť, s.r.o. Panenská 7,      

811 03 Bratislava a jej nástupcom sa stala  Regionálna vodárenská s.r.o., Panenská 7,     

811 03 Bratislava.  

Starosta obce prečítal návrh uznesenia a dal hlasovať: 

 

Uznesenie č. 16/15122022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach ruší Uznesenie č. 219/10032022 v časti A. 

“prevádzkovala Agilita vodárenská spoločnosť, s.r.o. Panenská 7, 811 03 Bratislava” 

a nahrádza s tým, že novým subjektom je Regionálna vodárenská s.r.o., Panenská 7,  



 

811 03 Bratislava. 

 
Celkový počet poslancov OZ: 11 

Prítomní: 9   Neprítomní: 1 – MUDr. Jaššo Martin   

Za hlasovali  poslanci: 9 - Jozef Francel, Ing.; Radovan Fridrich, Mgr.; Zuzana Garayová; Milan Homola.; Viliam Hozlár; 

Martin Janega, Mgr.; Angela Kalužáková; Ján Krajčovič, Ing.; Martin Vanko, Mgr. 

Proti : nikto            Zdržal sa :  nikto 

 
 

9.  Diskusia. 

 
 V diskusii vystúpil poslanec Ing. Ján Krajčovič - doplniť svetlá pri škole a opraviť 

chodník na Hviezdolavovej ulici, predavačky TESCA ho oslovili či sa nemôže pridať 

osvetlenie pri predajni TESCA. 

Starosta obce – svetlá sa umiestnia na rohu budovy MŠ a chodník sa opraví 

svojpomocne. V danej lokalite bolo pridané osvetenie a s Andrejom Bartom ako vlastníkom 

areálu prejedná úpravu okolia TESCA a povie i o požiadavke predavačiek predajne ohľadne 

osvetlenia. 

  

 V diskusii vystúpila poslankyňa Zuzana Garayová – čo sa dá urobiť so psami na 

Rázusovej ulici, nakoľko jeden pohrýzol poštovú doručovateľku. 

Starosta obce – ak sa zavolá služba na odchyt psov tá nemôže psov uspať ak sa zavolá 

veterinárna služba takt tá nemá miesto kam psov po odchyte umiestniť preto teraz obec 

podpísla zmluvu s obidvoma subjektmi. Ale najväčší problem je, že ak sa robí odchyt psov 

tak títo ako keby sa stratili alebo sa nájde ich majiteľ. No na Rázuvej ulici zvyčajne ak sa 

zisťuje komu patrí daný pes tak majiteľ je neznámy.  

 

 

10.  Záver.  

 
Starosta obce poďakoval poslancom  obecného zastupiteľstva za  účasť na dnešnom 

plánovanom zasadnutí obecného zastupiteľstva.   

 

 

 

 

Starosta obce: Peter Hlavatý, v.r.               Overovatelia:  Ing. Jozef Francel, v.r. 

       

         

 

        Mgr. Martin Vanko, v.r. 

 

                                 

Prednosta OcÚ: Jozef  Švec 

     

Zapisovateľ:  Beata Porubská, v.r. 


