
 Z Á P I S N I C A 
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Komjaticiach 

konaného dňa 08. augusta 2019 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 skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných 9  
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: Mgr. Mária Derďaková, Ing. Jozef Francel, Dr. Ľudovít Galbavý, 
PhD., Zuzana Garayová, Ing. Michal Hayden, Mgr. Martin Janega, Dušan Jaššo, Mgr. 
Miriama Lörinczová, Ing. Miroslav Špacír. 
Neprítomní poslanci: Viliam Hozlár – ospravedlnený; MUDr. Martin Jaššo - 

ospravedlnený 

Uznesenie č. 44/08082019 

     Obecné zastupiteľstvo obce Komjatice BERIE NA VEDOMIE 
ospravedlnenie poslanco Viliama Hozlára a MUDr. Martina Jaššu, na rokovaní 
Obecného zastupiteľstva. 
  
Návrh programu: 

1. Otvorenie zasadnutia.  
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Kontrola plnenia uznesení. 
4. Konsolidovaná výročná správa obce Komjatice za rok 2018. 
5. Prerokovanie upozornenie prokurátora č.sp. Pd 92/19/4404-3 o VZN obce 

Komjatice č. 6/2011 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom. 
6. Prerokovanie a schválenie VZN obce Komjatice č. 1/2019 o určení výšky 

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školskej jedálni ZŠ s 
MŠ Ondreja Cabana v Komjaticiach. 

7. Správa nezávislého audítora z účtovnej závierky školy za rok 2018. 
8. Správa o hospodárení ZŠ s MŠ Ondreja Cabana za rok 2018. 
9. Plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov  MŠ. 
10. Plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických pracovníkov ZŠ. 
11. Školský vzdelávací program ISCED I, ISCED II Cesta za poznaním a RUP – 

rámcový učebný plán školy. 



12. Dodatok ku školskému poriadku ZŠ s MŠ. 
13. Žiadosť o navýšenie rozpočtu OK na rekreáciu podľa § 152a Zákonníka práce 

za obdobie 01-05/2019.  
14. Návrh počtu tried a žiakov do 1. ročníka na šk. rok 2019/2020. 
15. Návrh počtu oddelení ŠKD pre škol. rok 2019/2020. 
16. Návrh počtu tried a detí v materskej škole na škol. rok 2019/2020. 
17. Žiadosť o navýšenie rozpočtu OK – úsek MŠ pre obdobie 09-12/2019. 
18. Žiadosť o úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Ondreja Cabana na rok 2019. 
19. Schválenie kúpnej zmluvy / Obec Komjatice a Barbora Snopová /. 
20. Schválenie kúpnej zmluvy / Obec Komjatice a Stavebný servis SK s.r.o. /. 
21. Schválenie kúpnej zmluvy / Obec Komjatice a Jana Machatová, Zuzana 

Bachárová /. 
22. Rôzne.    
23. Diskusia. 
24. 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. 45/08082019 

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

Celkový počet poslancov OZ: 11 
Prítomní: 9   Neprítomní: 2 - Viliam Hozlár; Martin Jaššo,MUDr.;     
Za hlasovali  poslanci: 9 - Mária Derďaková,Mgr.; Jozef Francel,Ing.; Ľudovít Galbavý,Dr.,PhD.; Zuzana Garayová;  
Michal Hayden,Ing.; Martin Janega,Mgr.; Dušan Jaššo; Miriama Lörinczová,Mgr.; Miroslav Špacír,Ing. 
Proti : nikto            Zdržal sa :  nikto 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

Za overovateľa zápisnice boli navrhnutí poslanci: Dušan Jaššo, Dr. Ľudovít Galbavý, 
PhD.  
Zapisovateľ:  Jozef Švec 

Zo strany poslancov neboli vznesené pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy. 
Starosta obce prečítal návrh uznesenia a dal hlasovať: 

  Uznesenie č. 46/08082019 

Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE vytvorenie a zloženie 
pracovných komisií  podľa návrhu starostu obce. 

Celkový počet poslancov OZ: 11 
Prítomní: 9   Neprítomní: 2 - Viliam Hozlár; Martin Jaššo,MUDr.;     
Za hlasovali  poslanci: 9 - Mária Derďaková,Mgr.; Jozef Francel,Ing.; Ľudovít Galbavý,Dr.,PhD.; Zuzana Garayová;  
Michal Hayden,Ing.; Martin Janega,Mgr.; Dušan Jaššo; Miriama Lörinczová,Mgr.; Miroslav Špacír,Ing. 
Proti : nikto            Zdržal sa :  nikto 



  

3. Kontrola plnenia uznesení. 

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. 47/08082019 

Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach BERIE NA VEDOMIE kontrolu plnenia 
uznesení z predchádzajúceho rokovania Obecného zastupiteľstva v Komjaticiach. 

4.   Konsolidovaná výročná správa obce Komjatice za rok 2018. 

  V ďalšom starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu v Komjaticiach 
Konsolidovanú výročnu správu obce Komjatice za rok 2018, ktorej súčasťou je aj Správa 
nezávislého audítora k vykonanému auditu konsolidovanej účtovnej závierky obce Komjatice 
za rok 2018. 
Materiál k prejednávanému bodu bol poslancom k dispozícii pred zasadnutím Obecného 
zastupiteľstva, námietky zo strany poslancov neboli vznesené. 
Rozprava: 
Poslankyňa Zuzana Garayová – poplatky za TKO – nedoplatlky vo výške 6680 €. Nedoplatky 
za prenájom bytov. 
Starosta obce vysvetlil – stare pohľadávky vo výške 10 000€ - bolo podaných cca170 
exekucií. Nové pohľadávky vo výške 6680 €, to nie je celá sumu. 
Pohľadávky za prenájom bytov, to nie je katastrofa, nakoľko nájomníci majú zloženú 3 
mesačnú zábezpeku a tá sa neprekračuje. 
Poslanec Ing. Jozef Francel – kosačka RIDER 2018, zdá sa mu obstarávacia cena vysoká. 
Starosta obce vyvetlil, že sa jedná o profesionálny stroj s doplnkovými zariadeniami / cepák, 
pluh /. Pásový chodolez je umiestnený v materskej škole.   
Správu nezávislého audítora k vykonanému auditu konsolidovanej účtovnej závierky obce 
Komjatice k 31.12.2019 a Konsolidovanú výročnú správu obce Komjatice za rok 2019 obecné 
zastupiteľstvo berie na vedomie. 

Uznesenie č. 48/08082019 

A. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach  BERIE NA VEDOMIE Správu 
nezávislého audítora k vykonanému auditu konsolidovanej účtovnej závierky 
obce Komjatice k 31.12.2018. 

B. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach  BERIE NA VEDOMIE Konsolidovanú 
výročnú správu obce Komjatice za rok 2018.  



5. Prerokovanie upozornenia prokurátora č. sp. Pd 92/19/4404-3 o VZN 
obce Komjatice č. 6/2011 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým 
zdrojom. 

      V ďaľšom starosta obce oboznámil poslancov Obecného zastupiteľstva s upozornením 
prokurátora podľa ust. § 28 odsek 1 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení 
neskorších predpisov, číslo spisu Pd 92/19/4404 - 3 zo dňa 20.05.2019 o VZN obce 
Komjatice č. 6/2011 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom, ktorý navrhol 
obci prijať opatrenia. 

1.  upozornenie prokurátora prerokovať na najbližšom zasadnutí obecného 
zastupiteľstva, 
2.  VZN č. 6/2011 zosúladiť zo zákonom tak, aby nové všeobecne záväzné nariadenie 
prípadne nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2011, bolo prijaté najneskôr 
na zasadnutí obecného zastupiteľstva, nasledujúcom po zasadnutí obecného 
zastupiteľstva, na ktorom bude prerokované upozornenie prokurátora. 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia a dal hlasovať: 

Uznesenie č. 49/08082019 

A. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach PREJEDNALO Upozornenie 
prokurátora číslo spisu Pd 92/19/4404 - 3 zo dňa 20.05.2019 o VZN obce Komjatice č. 
6/2011 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom, bez pripomienok. 

B. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach VYHOVUJE Upozorneniu 
prokurátora číslo spisu Pd 92/19/4404 - 3 zo dňa 20.05.2019 proti VZN obce Komjatice 
č. 6/2011 zo dňa 15.12.2011 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom, v 
plnom rozsahu. 

Celkový počet poslancov OZ: 11 
Prítomní: 9   Neprítomní: 2 - Viliam Hozlár; Martin Jaššo,MUDr.;     
Za hlasovali  poslanci: 9 - Mária Derďaková,Mgr.; Jozef Francel,Ing.; Ľudovít Galbavý,Dr.,PhD.; Zuzana Garayová;  
Michal Hayden,Ing.; Martin Janega,Mgr.; Dušan Jaššo; Miriama Lörinczová,Mgr.; Miroslav Špacír,Ing. 
Proti : nikto            Zdržal sa :  nikto 

6.  Prerokovanie a schválenie VZN obce Komjatice č. 1/2019 o určení výšky     
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školskej jedálni ZŠ s 
MŠ Ondreja Cabana v Komjaticiach. 

V ďaľšom bode programu starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu v 
Komjaticiach návrh VZN obce Komjatice č. 1/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu 
dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených 
obcou Komjatice. 
Návrh VZN bol v zákonnej lehote zverejnený na vyhláškovej tabuli obecného úradu a 
webovej stránke obce Komjatice.   



 Pracovný materiál k prejednávanému bodu bol poslancom k dispozícii pred zasadnutím OZ, 
námietky zo strany poslancov neboli vznesené. 
Rozprava: 
Poslanec Ing. Jozef Francel – navýšenie poplatku rodičov o 0,20 centov denne  treba chápať 
ako navýšenie cca o 5 € mesačne. Pozeral prijaté VZN okolitých obcí / Mojmírovce, 
Palaríkovo /, ktoré navýšenie riešia v inej výške a inou formou ako naša obec. 
Starosta obce a riaditeľka ZŚ s MŠ vysvetlili poslancom OZ dôvody a cieľ navýšenia 
poplatku rodičov. 
Poslanec Ing. Michal Hayden –  poukázal na skutočnosť, že v daný deň sa ráno nedá odber 
stravy odhlásiť, keď dieťa ráno ochorie, strava sa nedá odhlásiť, ale je tam možnosť stravu 
prebrať do obedára, čo sa mu ja vidí  pritiahnuté za vlasy. 
Riaditeľka školy odpovedala, že sa nejedná o rozhodnutie školy, ale je to nariadenie 
ministerstva, možnosť prevziať obed do obedára, treba chápať ako ústretový krok pre rodičov. 
Ďalej sa poslanec Ing. Michal Hayden zaujímal, ako prebieha systém kontroly vydávania 
obedov, ako sa eviduje počet obedov a ako bude prebiehať odhlásenie z obedov. 
Riaditeľka ZŠ s MŠ Mgr. Marta Gocníková – bude sa používať čipový systém na odber a 
odhlásenie z odberu obedov.  Poslanec Ing. Michal Hayden sa spýtal, či škola neplánuje 
systém na odber stravy spojiť spolu s dochádzkovým systémom. 
Poslankyňa Mgr. Derďaková sa pýtala na deti v hmotnej núdzi či budú platiť 5 €. 
Riaditeľka školy – ano, ale nejedná sa o veľký počet detí. 
Poslankyňa Mgr. Miriama Lörinczová – ako treba postupovať, keď chce navrhnúť výšku 
príspevku rodičov na 10 centov. 
Starosta obce – treba predniesť návrh a dá sa hlasovať. 
Zo strany polancov nebol prednesený žiaden návrh a preto starosta obce ukončil rozpravu. 
Starosta obce predniesol návrh uznesenia a dal hlasovať: 

Uznesenie č. 50/08082019 

A. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach PREROKOVALO návrh VZN obce Komjatice 
č. 1/2019 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 VZN obce Komjatice č. 1/2019 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: 2 - Viliam Hozlár; Martin Jaššo,MUDr.;     
Za hlasovali  poslanci: 9 - Mária Derďaková,Mgr.; Jozef Francel,Ing.; Ľudovít Galbavý,Dr.,PhD.; Zuzana Garayová;  
Michal Hayden,Ing.; Martin Janega,Mgr.; Dušan Jaššo; Miriama Lörinczová,Mgr.; Miroslav Špacír,Ing. 
Proti : nikto            Zdržal sa :  nikto 

7.  Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky školy za rok 
2018. 



V ďaľšom bode programu starosta obce informoval o  správe nezávislého audítora pre 
riaditeľku ZŠ s MŠ Ondreja Cabana  z overovania účtovnej závierky školy za rok 2018. 
Materiál k prejednávanému bodu bol poslancom k dispozícii pred zasadnutím OZ, námietky 
zo strany poslancov Obecného zastupiteľstva neboli vznesené.  
Audítorsku správu  nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky Obecné zastupiteľstvo 
berie  na vedomie. 

Uznesenie č. 51/08082019 

A. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach BERIE NA VEDOMIE Správu 
nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky školy za rok 2018. 

8.  Správa o hospodárení ZŠ s MŠ Ondreja Cabana za rok 2018. 

Starosta obce predniesol Správu o hospodárení ZŠ s MŠ Ondreja Cabana za rok 2018. 
Materiál k prejednávanému bodu mali poslanci k dispozícii pred zasadnutím OZ, bol 
prejednaný na zasadnutí Rady školy dňa  27.06.2019 a predseda Rady školy Dr. Ľudovít 
Galbavý, Phd. povedal, že RŠ doporučila správu schváliť. 
Starosta obce prečítal návrh uznesenia a dal hlasovať: 

Uznesenie č. 52/08082019 

A. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach PREROKOVALO  Správu o hospodárení ZŠ 
s MŠ Ondreja Cabana za rok 2018. 

B.  Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach  SCHVAĽUJE Správu o hospodárení ZŠ s MŠ  
Ondreja Cabana za rok 2018 v zmysle § 11 ods. 4 b), zákona č. 369/1990 Zb. o   
obecnom zriadení v platnom znení a v súlade s § 5 ods. 7 zákona č. 596/2003 Z.z. o 
štátnej správe v školstve a v školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, bez pripomienok.  

Celkový počet poslancov OZ: 11 
Prítomní: 9   Neprítomní: 2 - Viliam Hozlár; Martin Jaššo,MUDr.;     
Za hlasovali  poslanci: 9 - Mária Derďaková,Mgr.; Jozef Francel,Ing.; Ľudovít Galbavý,Dr.,PhD.; Zuzana Garayová;  
Michal Hayden,Ing.; Martin Janega,Mgr.; Dušan Jaššo; Miriama Lörinczová,Mgr.; Miroslav Špacír,Ing. 
Proti : nikto            Zdržal sa :  nikto 

9.   Plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov MŠ. 

V ďalšom bode programu starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu 
v Komjaticiach Plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnacov materskej školy 
na rok 2019. 
Predložený plán kontinuálneho vzdelávania materskej školy bol prerokovaný s Radou školy, 
dňa 27.06.2019, ktorá ho doporučila schváliť. 



Materiál k prejednávanému bodu bol poslancom k dispozícii pred zasadnutím obecného 
zastupiteľstva, námietky zo strany poslancov neboli vznesené.  
Starosta obce prečítal návrh uznesenia a dal hlasovať: 

Uznesenie č. 53/08082019 

Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE  Plán kontinuálného 
vzdelávania pedagogických zamestnancov materskej školy na rok 2019. 

Celkový počet poslancov OZ: 11 
Prítomní: 9   Neprítomní: 2 - Viliam Hozlár; Martin Jaššo,MUDr.;     
Za hlasovali  poslanci: 9 - Mária Derďaková,Mgr.; Jozef Francel,Ing.; Ľudovít Galbavý,Dr.,PhD.; Zuzana Garayová;  
Michal Hayden,Ing.; Martin Janega,Mgr.; Dušan Jaššo; Miriama Lörinczová,Mgr.; Miroslav Špacír,Ing. 
Proti : nikto            Zdržal sa :  nikto 

10.   Plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov ZŠ. 

V ďalšom bode programu starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu  Plán 
kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnacov základnej školy na rok 2019. 
Predložený plán kontinuálneho vzdelávania základnej šloly boli prerokovaný s Radou školy, 
dňa 27.06.2019. 
Materiál k prejednávanému bodu bol poslancom k dispozícii pred zasadnutím obecného 
zastupiteľstva, námietky zo strany poslancov neboli vznesené.  
Starosta obce prečítal návrh uznesenia a dal hlasovať: 

Uznesenie č. 54/08082019 

       Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach  BERIE NA VEDOMIE Plán kontinuálného 
vzdelávania pedagogických zamestnancov Základnej školy na rok 2019.   

11.   Školský vzdelávací program ISCED I, ISCED II Cesta za poznaním a 
RUP – rámcový učebný plán školy. 

V ďalšom starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh ZŠ s MŠ Ondreja 
Cabana Školský učebný plán platný pre iŠkVP ISCED 1 a iŠkVP ISCED 2 v školskom roku 
2019/2020. 
Poslankyňa Zuzana Garayová -  aký je to projekt. 
Riaditeľka školy Mgr. Marta Gocníková – nejedná sa o projekt, je to program a  poslancom 
obecného zastupiteľstva podrobne vysvetlila, čo je cielom vzdelávania v uvedenom programe.  
Materiál k prejednávanému bodu bol poslancom k dispozícii pred zasadnutím obecného 
zastupiteľstva, námietky zo strany poslancov neboli vznesené.  
Starosta obce prečítal návrh uznesenia a dal hlasovať: 
   

Uznesenie č. 55/08082019 



Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach  SCHVAĽUJE návrh Školský učebný plán 
pre iŠkVP ISCED 1 a iŠkVP ISCED 2, v predloženom znení. 

Celkový počet poslancov OZ: 11 
Prítomní: 9   Neprítomní: 2 - Viliam Hozlár; Martin Jaššo,MUDr.;     
Za hlasovali  poslanci: 9 - Mária Derďaková,Mgr.; Jozef Francel,Ing.; Ľudovít Galbavý,Dr.,PhD.; Zuzana Garayová;  
Michal Hayden,Ing.; Martin Janega,Mgr.; Dušan Jaššo; Miriama Lörinczová,Mgr.; Miroslav Špacír,Ing. 
Proti : nikto            Zdržal sa :  nikto 

12.   Dodatok ku školskému poriadku ZŠ s MŠ. 

V ďaľšom bode programu starosta obce predniesol obecnému zastupiteľstvu návrh č. 4 ZŠ 
 MŠ Ondreja Cabana, Dodatok č. 4 na zmenu školského poriadku týkajúci sa prijatia VZN 
obce č. 1 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školskej 
jedálni ZŠ s MŠ Ondreja Cabana v Komjaticiach. 
Materiál k prejednávanému bodu bol poslancom k dispozícii pred zasadnutím obecného 
zastupiteľstva, námietky zo strany poslancov neboli vznesené. 
Dodatok školského poriadku ZŠ s MŠ Ondreja Cabana bola prejednaná Školskou radou, dňa 
27.06.2019 a doporučila predložený dodatok školského poriadku schváliť.  
Starosta obce prečítal návrh uznesenia a dal hlasovať: 

Uznesenie č. 56/08082019 

Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach  SCHVAĽUJE Dodatok č. 4 školského poriadku 
ZŠ s MŠ Ondreja Cabana s účinnosťou od 1. septembra 2019, v predloženom znení.  

Celkový počet poslancov OZ: 11 
Prítomní: 9   Neprítomní: 2 - Viliam Hozlár; Martin Jaššo,MUDr.;     
Za hlasovali  poslanci: 9 - Mária Derďaková,Mgr.; Jozef Francel,Ing.; Ľudovít Galbavý,Dr.,PhD.; Zuzana Garayová;  
Michal Hayden,Ing.; Martin Janega,Mgr.; Dušan Jaššo; Miriama Lörinczová,Mgr.; Miroslav Špacír,Ing. 
Proti : nikto            Zdržal sa :  nikto 

13.  Žiadosť o navýšenie rozpočtu OK na rekreáciu podľa § 152a 
Zákonníka práce za obdobie 01-05/2019. 

V ďaľšom bode programu starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosť 
o navýšenie rozpočtu originálnych kompetencii na rekreáciu zamestnancov podľa § 152a 
Zákonníka prace za obdobie 01-05/2019. 
Materiál k prejednávanému bodu bol poslancom k dispozícii pred zasadnutím obecného 
zastupiteľstva, námietky zo strany poslancov neboli vznesené. 
Starosta obce prečítal návrh uznesenia a dal hlasovať: 

Uznesenie č. 57/08082019 

Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach  SCHVAĽUJE navýšenie rozpočtu OK na 
rekráciu zamestnacov podľa § 152a Zákonníka práce za obdobie 01-05/2019 o sumu 
364,60 €. 



Celkový počet poslancov OZ: 11 
Prítomní: 9   Neprítomní: 2 - Viliam Hozlár; Martin Jaššo,MUDr.;     
Za hlasovali  poslanci: 9 - Mária Derďaková,Mgr.; Jozef Francel,Ing.; Ľudovít Galbavý,Dr.,PhD.; Zuzana Garayová;  
Michal Hayden,Ing.; Martin Janega,Mgr.; Dušan Jaššo; Miriama Lörinczová,Mgr.; Miroslav Špacír,Ing. 
Proti : nikto            Zdržal sa :  nikto 

14.   Návrh počtu tried a žiakov do 1. ročníka na škol. rok 2019/2020. 

V ďaľšom, starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu v zmysle zákona 596/2003 Z. 
z. z 5. novembra 2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov podľa  § 5 ods.7 pís. a, na schválenie návrh počtu tried a prijímaných 
žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2019/2020.  
Materiál k prejednávanému bodu bol poslancom k dispozícii pred zasadnutím OZ. 
Rada školy dňa 27.06.2019 na svojom zasadnutí prejednala návrh a doporučila ho prijať. 
Starosta obce predniesol návrh uznesenia a dal hlasovať: 

Uznesenie č. 58/08082019 

Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE Návrh  ZŠ s MŠ Ondreja 
Cabana pre školský rok 2019/2020 pri počte detí 32 zriadenie 2 prvých tried a to I.A, 
I.B.  
Počet detí s predškolským vekom: 47 detí / 20 dievčat 

Počet žiakov zapísaných do 1.ročníka: 32 detí / 16 dievčat 

Počet žiakov z 0.ročníka: 0 žiakov 

Počet žiakov zapísaných do 1.ročníka z inej obce: 3 detí / 2 dievčatá  

Odklad povinnej školskej dochádzky: 5 detí/ 2 dievčatá 

Žiaci z Komjatíc zapísaní na inú školu: 5 detí/ 2 dievčatá  

Žiaci zapísaní do ŠZŠ: 0 deti/ 0 dievčatá  

Žiaci v zahraničí: 2 deti / 2 dievčatá  

Žiak so ŠVVP : 0 / 0 dievčat 

Celkový počet poslancov OZ: 11 
Prítomní: 9   Neprítomní: 2 - Viliam Hozlár; Martin Jaššo,MUDr.;     
Za hlasovali  poslanci: 9 - Mária Derďaková,Mgr.; Jozef Francel,Ing.; Ľudovít Galbavý,Dr.,PhD.; Zuzana Garayová;  
Michal Hayden,Ing.; Martin Janega,Mgr.; Dušan Jaššo; Miriama Lörinczová,Mgr.; Miroslav Špacír,Ing. 
Proti : nikto            Zdržal sa :  nikto 

15.   Návrh počtu oddelení ŠKD pre škol. rok 2019/2020. 



V ďaľšom bode starosta obce predniesol obecnému zastupiteľstvu v zmysle zákona 
596/2003 Z. z. z 5. novembra 2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov podľa  § 5 ods.7 pís. a) na schválenie návrh počtu 
oddelení ŠKD v školskom roku 2019/2020. 

V zmysle zákona 245/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov a na základe vyhlášky č. 
306/2009 Z.z. o ŠKD a bezpečnostných a hygienických noriem ( zákon č. 124/2006 Z.z., č. 
355/2007 Z.z., vyhláška č. 527/2007 Z.z. ) navrhujem pri počte 126 detí otvorenie 5. oddelení 
ŠKD.  
Materiál k prejednávanému bodu bol poslancom k dispozícii pred zasadnutím OZ. 
Rada školy dňa 27.06.2019 na svojom zasadnutí prejednala návrh a doporučila ho prijať. 
Počet žiakov záväzne prihlásených do ŠKD spolu: 126 detí: 
Počet žiakov z 1.ročníka: 26 žiakov 
Počet žiakov z 2.ročníka: 39 žiakov 
Počet žiakov z 3.ročníka: 37 žiakov 
Počet žiakov zo 4.ročníka: 24 žiakov 
Starosta obce prečítal návrh uznesenia a dal hlasovať: 

Uznesenie č. 59/08082019 

Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE Návrh počtu oddelení / 5 
oddelení / a počet detí / 126 detí / v školskom klube detí  pre školský rok 2019/2020. 
Počet žiakov záväzne prihlásených do ŠKD spolu: 126 detí: 
Počet žiakov z 1.ročníka: 26 žiakov 
Počet žiakov z 2.ročníka: 39 žiakov 
Počet žiakov z 3.ročníka: 37 žiakov 
Počet žiakov zo 4.ročníka: 24 žiakov 
Celkový počet poslancov OZ: 11 
Prítomní: 9   Neprítomní: 2 - Viliam Hozlár; Martin Jaššo,MUDr.;     
Za hlasovali  poslanci: 9 - Mária Derďaková,Mgr.; Jozef Francel,Ing.; Ľudovít Galbavý,Dr.,PhD.; Zuzana Garayová;  
Michal Hayden,Ing.; Martin Janega,Mgr.; Dušan Jaššo; Miriama Lörinczová,Mgr.; Miroslav Špacír,Ing. 
Proti : nikto            Zdržal sa :  nikto 

16.   Návrh počtu tried a detí v materskej škole na škol. rok 2019/2020. 

V ďaľšom bode programu starosta obce predložil  obecnému zastupiteľstvu Návrh 
počtu detí a tried v materskej škole zapísaných na školský rok 2019/2020. 
Kapacita materskej školy podľa schváleného prevádzkového poriadku v 7 triedach je 137 detí. 
Na umiestnenie všekých detí žiada riaditeľstvo školy zriadenie 8. triedy. 
Materiál k prejednávanému bodu bol poslancom k dispozícii pred zasadnutím OZ, bol 
prejednaný na zasadnutí Rady školy, dňa 27.06.2019. 
Starosta obce predniesol návrh uznesenia a dal hlasovať: 

Uznesenie č. 60/08082019 

 Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE Návrh počtu detí a tried 
v materskej škole zapísaných na školský rok 2019/2020, zriaďuje 8. tried materskej 
školy s počtom detí 161, v predloženom znení. 



Celkový počet poslancov OZ: 11 
Prítomní: 9   Neprítomní: 2 - Viliam Hozlár; Martin Jaššo,MUDr.;     
Za hlasovali  poslanci: 9 - Mária Derďaková,Mgr.; Jozef Francel,Ing.; Ľudovít Galbavý,Dr.,PhD.; Zuzana Garayová;  
Michal Hayden,Ing.; Martin Janega,Mgr.; Dušan Jaššo; Miriama Lörinczová,Mgr.; Miroslav Špacír,Ing. 
Proti : nikto            Zdržal sa :  nikto 

17.   Žiadosť o navýšenie rozpočtu OK – úsek MŠ pre obdobie 09-12/2019. 

V ďaľšom bode programu starosta obce predniesol obecnému zastupiteľstvu žiadosť 
riaditeľstva ZŠ s MŠ Ondreja Cabana, Námestie  A. Cabana 36, Komjatice o navýšenie 
rozpočtu OK – úsek MŠ na obdobie 09-12/2019 o sumu 9 580 , t.j. na mzdy a odvody  pre 
dvoch nových pedagogických zamestnacov OK – úsek MŠ, potrebných na zabezpečenie 
prevádzky materskej školy od 1.9.2019 do 31.12.2019 za predpokladu otvoreia 8. triedy 
v materskej škole.  
Starosta obce predniesol návrh uznesenia a dal hlasovať: 

Uznesenie č. 61/08082019 

Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE navýšenie rozpočtu OK – 
úsek MŠ na obdobie 09-12/2019 o sumu 9580 €  na mzdy a odvody pre dvoch nových 
pedagogických zamestnancov, z dôvodu zriadenia 8. triedy v materskej škole. 

Celkový počet poslancov OZ: 11 
Prítomní: 9   Neprítomní: 2 - Viliam Hozlár; Martin Jaššo,MUDr.;     
Za hlasovali  poslanci: 9 - Mária Derďaková,Mgr.; Jozef Francel,Ing.; Ľudovít Galbavý,Dr.,PhD.; Zuzana Garayová;  
Michal Hayden,Ing.; Martin Janega,Mgr.; Dušan Jaššo; Miriama Lörinczová,Mgr.; Miroslav Špacír,Ing. 
Proti : nikto            Zdržal sa :  nikto 

18.  Žiadosť o úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Ondreja Cabana na rok 2019. 

 V ďaľšom bode programu starosta obce informoval Obecné zastupiteľstvo o žiadosti ZŠ 
s MŠ Ondreja Cabana na úpravu rozpočtu na rok 2019. Oznámením Okresného úradu v Nitre, 
Odbor školstva, bol určený rozpočet školy podľa normatívnych finančných prostriedkov na 
rok 2019 vo výške 715 034 €. Výška financii ZŠ s MŠ v rozpočte na rok 2019, schválený 
Obecným zastupiteľstvom v Komjaticiach, Uznesením č. 308/08112018, dňa 08.11.2018 bola 
predpokladaná a po oznámení presnej výšky pridelených financií na rok 2019 je potrebné 
schváliť uznesením úpravu rozpočtu na rok 2019. 

Materiál k prejednávanému bodu mali poslanci k dispozícii pred zasadnutím OZ, bol 
prejednaný na zasadnutí Rady školy dňa  27.06.2019, ktorá doporučila žiadosť schváliť.  
Starosta obce predniesol návrh uznesenia a dal hlasovať: 

Uznesenie č.62/08082019 

A. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach PREROKOVALO žiadosť ZŠ s MŠ Ondreja 
Cabana žiadosť o úpravu rozpočtu na rok 2019. 



B. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE žiadosť ZŠ s MŠ Ondreja 
Cabana o úpravu rozpočtu na rok 2019 na základe výpočtu normatívov a 
normatívnych príspevkov na rok 2019, v súlade s § 3 ods. 2 nariadenia vlády 
630/2008 Z.z., pomer osobných nákladov ku prevádzkovým nákladom: 87,30 % : 
12,70 %. 

Rozpis rozpočtu na rok 2018:   715 034 € 
Z toho 
Mzdy:      462 389 € 
Odvody:      161 836 € 
Tovary a služby:      90 809 €  

Celkový počet poslancov OZ: 11 
Prítomní: 9   Neprítomní: 2 - Viliam Hozlár; Martin Jaššo,MUDr.;     
Za hlasovali  poslanci: 9 - Mária Derďaková,Mgr.; Jozef Francel,Ing.; Ľudovít Galbavý,Dr.,PhD.; Zuzana Garayová;  
Michal Hayden,Ing.; Martin Janega,Mgr.; Dušan Jaššo; Miriama Lörinczová,Mgr.; Miroslav Špacír,Ing. 
Proti : nikto            Zdržal sa :  nikto 

19.   Schválenie kúpnej zmluvy / Obec Komjatice a Barbora Snopová /. 

V ďaľšom bode programu starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu v 
Komjaticiach návrh kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Obcou Komjatice a Barborou 
Snopovou , bytom   941 06 Komjatice na odkúpenie obecného pozemku, parcela 
číslo 806/17, o výmere 62 m2 za účelom vyporiadania si vlastníckych práv - vyrovnanie 
uličnej čiary.   
Prednosta obecného úradu prečítal návrh uznesenia a starosta dal hlasovať: 

Uznesenie č. 63/08082019 

A. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach PREROKOVALO návrh kúpnej zmluvy, a to 
medzi obcou Komjatice, ako predávajúcou na jednej strane, a medzi Barborou 
Snopovou ako kupujúcou na druhej strane.  
B. Bolo brané na vedomie Uznesenie č. 41/16052019, 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 
16.05.2019 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 806/17 – 62 m2 – zastavané plochy a nádvoria   
 ktoré patrí podľa B1 obci Komjatice v celosti. 



V zmysle žiadosti: Barbory Snopovej,  r. Snopovej, nar.   r.č.              
trvale bytom   941 06 Komjatice si navrhovateľka má záujem vyššie uvedené 
parcelné číslo 806/17 odkúpiť do jej výlučného vlastníctva 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 Barborou Snopovou ako kupujúcou na strane druhej. Odpredaj nižšie 
uvedenej nehnuteľnosti sa v zmysle kúpnej zmluvy bude realizovať za kúpnu cenu 
zistenú podľa znaleckého posudku číslo 73/2019, vypracovaného dňa 12.07.2019 Ing. 
Jozefom Homolom, určená na 205,--€ (slovom dvestopäť eur). 

Celkový počet poslancov OZ: 11 
Prítomní: 9   Neprítomní: 2 - Viliam Hozlár; Martin Jaššo,MUDr.;     
Za hlasovali  poslanci: 9 - Mária Derďaková,Mgr.; Jozef Francel,Ing.; Ľudovít Galbavý,Dr.,PhD.; Zuzana Garayová;  
Michal Hayden,Ing.; Martin Janega,Mgr.; Dušan Jaššo; Miriama Lörinczová,Mgr.; Miroslav Špacír,Ing. 
Proti : nikto            Zdržal sa :  nikto 

20.  Schválenie kúpnej zmluvy /Obec Komjatice a Stavebný servis SK s.r.o./ 

V ďaľšom bode program starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh 
kúpnej zmluvy uzatorenej medzi Obcou Komjatice a spoločnosťou Stavebný servis SK, s.r.o., 
so sídlom 941 06 Komjatice, Hviezdoslavova 1845/63, IČO: 47 419 709, zastúpenej 
štatutárnym orgánom – konateľom Miroslavom Černákom na odkúpenie obecných pozemkov 
C KN  p.č. 1050/28, ostatná plocha o výmere 193 m2 a C KN p.č. 458 m2, ostatná plocha, 
zamerané GP číslo 54/2019 geodetom, Ing. Petrom Moravčíkom a úradne overeným dňa 
29.04.2019 Okresným úradom Nové Zámky, katastrálny odbor, pod číslom konania: 479/19. 
Starosta obce predniesol návrh uznesenia a dal hlasovať: 

Uznesenie č. 64/08082019 

A. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach PREROKOVALO návrh kúpnej zmluvy, a to 
medzi obcou Komjatice, ako predávajúcou na jednej strane, a medzi spoločnosťou 
Stavebný servis SK, s.r.o., ako kupujúcim na druhej strane.  

B. Bolo brané na vedomie Uznesenie č. 42/16052019, 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 
16.05.2019 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 2342 
 parcely registra „E“  



 parcelné číslo 1317/1 – 6289 m2 – ostatné plochy  
 parcelné číslo 2950 – 2406 m2 – ostatné plochy 

ktoré patria podľa B1 obci Komjatice v celosti; 

- vyššie uvedené parcelné čísla boli zamerané geometrickým plánom číslo 
54/2019, vyhotoveným dňa 17.04.2019 Ing. Petrom Moravčíkom, úradne 
overeným dňa 29.04.2019 Okresným úradom Nové Zámky, katastrálny odbor, 
pod číslom konania: 479/19, pričom vznikli nasledovné novovytvorené 
parcelné čísla:  
novovytvorené parcelné číslo 1050/28 – 193 m2 – ostatné plochy, ktoré vzniklo 
oddelením z pôvodnej parcely registra „E“ číslo 1317/1 (ako diel číslo 1); 
novovytvorené parcelné číslo 2950/2 – 458 m2 – ostatné plochy, ktoré vzniklo 
oddelením z pôvodnej parcely registra „E“ číslo 2950 (ako diel číslo 2); 

V zmysle žiadosti spoločnosti Stavebný servis SK, s.r.o., so sídlom 941 06 Komjatice, 
Hviezdoslavova 1845/63, IČO: 47 419 709, si navrhovateľ má záujem vyššie uvedené 
novovytvorené parcelné čísla 1050/28 a 2950/2 odkúpiť do výlučného vlastníctva 
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 spoločnosťou Stavebný servis SK, s.r.o., ako kupujúcim na strane druhej. 
Odpredaj nižšie uvedenej nehnuteľnosti sa v zmysle kúpnej zmluvy bude realizovať za 
kúpnu cenu zistenú podľa znaleckého posudku číslo  88/2019, vypracovaného dňa 
18.07.2019 Ing. Jozefom Homolom, určená na 12 500,--€ (slovom dvanásťtisícpäťsto 
eur). 

D. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach BERIE NA VEDOMIE, že v zmysle výpisu 
z Obchodného registra bola dňa 16.07.2019 zmenená adresa sídla kupujúcej spoločnosti 
Stavebný servis SK, s.r.o. na: 941 06 Komjatice, Hviezdoslavova 1845/63. Z vyššie 
uvedeného dôvodu sa v celom texte pôvodného uznesenia č. 42/16052019, a takisto v 
zámere dopĺňa a mení adresa kupujúcej spoločnosti na 941 06 Komjatice, 
Hviezdoslavova 1845/63. Takisto sa dopĺňa údaj o IČO: 47 419 709. 

Celkový počet poslancov OZ: 11 
Prítomní: 9   Neprítomní: 2 - Viliam Hozlár; Martin Jaššo,MUDr.;     
Za hlasovali  poslanci: 9 - Mária Derďaková,Mgr.; Jozef Francel,Ing.; Ľudovít Galbavý,Dr.,PhD.; Zuzana Garayová;  
Michal Hayden,Ing.; Martin Janega,Mgr.; Dušan Jaššo; Miriama Lörinczová,Mgr.; Miroslav Špacír,Ing. 
Proti : nikto            Zdržal sa :  nikto 
21.   Schválenie kúpnej zmluvy / Obec Komjatice a Jana Machatová,  
Zuzana Bachárová /. 

V ďaľšom bode programu starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh 
kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Obcou Komjatice a Janou Machatovou a Zuzanou 
Bachárovou, zastúpenej kolíznou opatrovníčkou Kornéliou Šimovou o odkúpenie pozemkov 
–  novovytvoreného parcelného čísla 807/51 a 807/52, vyššie uvedené parcelné čísla boli 
zamerané geometrickým plánom číslo 139/2018, vyhotoveným dňa 10.01.2019 Ing. Petrom 



Moravčíkom, úradne overeným dňa 22.01.2019 Okresným úradom Nové Zámky, katastrálny 
odbor, pod číslom konania 37/19 do ich podielového spoluvlastníctva, a to Jana Machatová 
v spoluvlastníckom podiele v 13/14 z celku a Zuzana Bachárová v spoluvlastníckom podiele 
v 1/14 z celku. 
Prednosta obecného úradu prečítal návrh uznesenia a starosta dal hlasovať: 

Uznesenie č. 65/08082019 

A.   Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach PREROKOVALO návrh kúpnej zmluvy, a to 
medzi obcou Komjatice, ako predávajúcou na jednej strane, a medzi Janou Machatovou 
a Zuzanou Bachárovou (zastúpenou Kornéliou Šimovou) ako kupujúcimi na druhej 
strane. 

B.   Bolo brané na vedomie Uznesenie č. 43/16052019, 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 
16.05.2019 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 807/1 – 6462 m2 – zastavané plochy a nádvoria   
 ktoré patrí podľa B1 obci Komjatice v celosti. 

- vyššie uvedené parcelné číslo bolo zamerané geometrickým plánom číslo 
139/2018, vyhotoveným dňa 10.01.2019 Ing. Petrom Moravčíkom, úradne 
overeným dňa 22.01.2019 Okresným úradom Nové Zámky, katastrálny odbor, 
pod číslom konania: 37/19, pričom vznikli nasledovné novovytvorené parcelné 
čísla: 

novovytvorené parcelné číslo 807/51 – 77 m2 – zastavané plochy a nádvoria, 
ktoré vzniklo oddelením z pôvodnej parcely registra „C“ číslo 807/1; 
novovytvorené parcelné číslo 807/52 – 75 m2 – zastavané plochy a nádvoria, 
ktoré vzniklo oddelením z pôvodnej parcely registra „C“ číslo 807/1; 

V zmysle žiadosti: Jany Machatovej, r. Bachárovej, nar.    r.č. 
 , trvale bytom Komjatice,    a Zuzany Bachárovej, r. Bachárovej, 
nar.   r.č.   trvale bytom Komjatice,     (umiestnená v Baracha, 
Zariadenie sociálnych služieb, Bardoňovo, zastúpená Kornéliou Šimovou)) si 
navrhovatelia majú záujem vyššie uvedené novovytvorené parcelné čísla 807/51 a 807/52 
odkúpiť do ich podielového spoluvlastníctva, a to Jana Machatová v spoluvlastníckom 
podiele v 13/14 z celku a Zuzana Bachárová v spoluvlastníckom podiele v 1/14 z celku. 



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  Janou Machatovou a Zuzanou Bachárovou (zastúpená Kornéliou Šimovou) 
ako kupujúcimi na strane druhej. Odpredaj nižšie uvedenej nehnuteľnosti sa v zmysle 
kúpnej zmluvy bude realizovať za kúpnu cenu zistenú podľa znaleckého posudku číslo 
87/2019, vypracovaného dňa 12.07.2019 Ing. Jozefom Homolom, určená na 500,--€ 
(slovom päťsto eur). 

D.  Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach BERIE NA VEDOMIE, že v Uznesení číslo 
43/16052019, a takisto v zámere nebola správne vedená adresa pri žiadateľke Jane 
Machatovej. Z vyššie uvedeného dôvodu sa do tohto uznesenia a zámeru dopĺňa a mení 
správna adresa Jany Machatovej: Komjatice,   . 

E.  Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach BERIE NA VEDOMIE, že v Uznesení číslo 
43/16052019, a takisto v zámere nebol uvedený údaj o tom, že kupujúca Zuzana 
Bachárová je zastúpená opatrovníkom, a to Kornéliou Šimovou. Vyššie uvedený údaj sa 
dopĺňa do tohto uznesenia a do zámeru. 

Celkový počet poslancov OZ: 11 
Prítomní: 9   Neprítomní: 2 - Viliam Hozlár; Martin Jaššo,MUDr.;     
Za hlasovali  poslanci: 9 - Mária Derďaková,Mgr.; Jozef Francel,Ing.; Ľudovít Galbavý,Dr.,PhD.; Zuzana Garayová;  
Michal Hayden,Ing.; Martin Janega,Mgr.; Dušan Jaššo; Miriama Lörinczová,Mgr.; Miroslav Špacír,Ing. 
Proti : nikto            Zdržal sa :  nikto 

22.   Rôzne. 

      V bode rôzne starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o stave odpredaja pozemkov 
na stavbu rodinných domov na Školskej ulici. Prebehli dve kolá obchodno verejnej súťaže. 
V druhom kole sa predali tri pozemky, spolu jedenásť pozemkov. Informoval poslancov 
obecného zastupiteľstva, že sa teraz počká na prípadných záujemcov o pozemky a keď bude 
záujemcov 4-5 sa uskutoční ďaľšie kol OVS. Teraz je potrebné stanoviť formou prijatia 
uznesenia výšku ceny za m2. Navrhol schváliť sumu vo výške 45 €/m2, ktorá bola stanovená 
v druhom kole OVS. 
Poslankyňa Zuzana Garayová – či je možné používať novo vybudovanú kanalizáciu. 
Starosta obce – práve prebieha kolaudačné jednanie a po obdržaní kolaudačného rozhodnutia 
budú dotknutí občania  vyzvaní na uzatvorenie zmluvy na používanie kanalizácie.  
 Starosta obce prečítal návrh uznesenia a dal hlasovať: 

Uznesenie č. 66/08082019 

A.  Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SÚHLASÍ s odpredajom pozemkov, parcely 
registra ,, C ,, vedených na LV č.1, parcelné číslo 950/12; 950/16; 950/17; 950/18; 
950/20; 950/21; 950/24; 950/33; 950/34; 950/37 a 950/38 formou obchodno verejnej 
súťaže. 



 B.  Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE Podmienky obchodno verejnej 
súťaže, pričom minimálna cena za m2 je stanovená na 45 €. 

Celkový počet poslancov OZ: 11 
Prítomní: 9   Neprítomní: 2 - Viliam Hozlár; Martin Jaššo,MUDr.;     
Za hlasovali  poslanci: 9 - Mária Derďaková,Mgr.; Jozef Francel,Ing.; Ľudovít Galbavý,Dr.,PhD.; Zuzana Garayová;  
Michal Hayden,Ing.; Martin Janega,Mgr.; Dušan Jaššo; Miriama Lörinczová,Mgr.; Miroslav Špacír,Ing. 
Proti : nikto            Zdržal sa :  nikto 

V ďaľšom starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu informáciu o potrebe 
uzatvoriť nájomnú zmluvu na prenájom obecného pozemku, p.č. 4658/4, ostatná plocha – 
futbalové ihrisko, vo výmere 10 197 m2 a p.č. 4658/3, zastavaná plocha a nádvorie  - sociálne 
zariadenie a tribúna, vo výmere 229 m2, Združenie Futbalový club Komjatice, Poštová 18, 
941 06 Komjatice, IČO 35603607. 
Starosta obce navrhol prenajať nehnuteľnosti na dobu neurčitú a výšku najomného doporučil 
schváliť vo výške 1 € za rok. 
Obec v minulom roku roku bola úspešná v získaní dotácie na skvalitnenie športových 
zariadení a preto sa už nemôže zapojiť do výzvy o poskytnutie finančnej dotácie.  
FC Komjatice je evidované Združenie na ministerstve, má pridelené IČO a v podmienkach 
vyhlásenej výzvy je možnosť zapojenia združenia do výzvy, avšak Združenie musí byť 
majiteľom prípadne musí mať v prenájme nehnuteľnosti a športové zariadenia. 
Z uvedeného dôvodu je potrebné nehnuteľnosti prenajať formou nájomnej zmluvy. 
Starosta obce vysvetlil poslancom obecného zastupiteľstva potrebu rekonštrukcie sociálnych 
zariadení a tribúny, nakoľko do šatní a spŕch zateká. Najskôr treba opraviť prvé dva až tri rady 
tribúny, kde je prehrdzavený plech a stadiaľ zateká do  šatní a spŕch.  
Poslankyňa Mgr. Mária Derďaková poukázala na potrebu opravy celej tribúny a sociálnych 
zariadení, nie iba dvoch – troch radov. 
Starosta obce prečítal návrh uznesenia a dal hlasovať: 

Uznesenie č. 67/08082019 
  

Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE prenájom obecného 
pozemku, , p.č. 4658/4, ostatná plocha – futbalové ihrisko, vo výmere 10 197 m2 a p.č. 
4658/3, zastavaná plocha a nádvorie  - sociálne zariadenie a tribúna, vo výmere 229 m2, 
pre Združenie Futbalový club Komjatice, Poštová 18, 941 06 Komjatice, IČO 35603607 
na dobu neurčitú, výška prenájmu 1€ ročne. 

Celkový počet poslancov OZ: 11 
Prítomní: 9   Neprítomní:  2 - Viliam Hozlár; Martin Jaššo,MUDr.;     
Za hlasovali  poslanci: 8 - Mária Derďaková,Mgr.; Jozef Francel,Ing.; Ľudovít Galbavý,Dr.,PhD.; Zuzana Garayová;  
Martin Janega,Mgr.; Dušan Jaššo; Miriama Lörinczová,Mgr.; Miroslav Špacír,Ing. 
Proti : nikto            Zdržal sa : 1 - Michal Hayden,Ing.;   

 Ďalej v bode rôzne starosta obce informoval obecné zastupiteľtvo o získaní dotácie na 
opravu obecného úradu, ktorá by podľa vysúťažených podmienok prebehnúť na jeseň tohto 
roka. 
Vynasnaží sa realizáciu opravy obecného úradu oddialiť na jar roku 2020, opravu bude 
prebiehať počas štyroch mesiacov a chod obecného úradu nebude prerušený, pravdepodobne 
sa presťahuje do kulrúrneho domu, matičnej miestnosti a na chodbu horného poschodia 



prípadne do mietnosti knižnice. Bude to náročné obdobie na zabezpečenie chodu obecného 
úradu, ale sa veľmi teší získanej dotácie. 

23.   Diskusia. 
                                                                                                                                                                                                       

    V diskusii vystúpila poslankyňa Zuzana Garayová, ktorá sa pýtala na dôvody zvýšenia 
poplatku za vývoz fekálií z rodinných domov na 35 €. Je to pre väčšiu časť občanov našej 
obce veľa, chcú sa napojiť na kanalizáciu. Starosta obce vysvetlil, že poplatok 25 € bol 
nedostatočný, nezohľadňoval vynaložené náklady obce a je neúnosné obsluhovať fekálnym 
vozom päť obcí. 
Obec nie je povinná prevádzkovať fekálny voz a poskytovať, prípadne zabezpečovať 
občanom odvoz fekálií z domových žúmp. 
Je potrebné rozšíriť kapacitu ČOV, momentálne prebieha územné konanie a v blízkej dobe by 
malo byť vydané stavebné povolenie na rozšírenie ČOV. 

Ďalej sa poslankyňa Zuzana Garayová poukázala na stojatú vodu pri Marianovi Dragúňovi na 
Družstevnej ulici a pýtala sa na stav vykonávania opravných prác na kalvárii. 
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo, v prvom rade je to majetok cirkvi  a 
na osobnom stretnutí so správcom farnosti Komjatice sa dozvedel, že dotácia je minutá. 
Momentálne prebieha mapovanie opravy kalvárie pracovníkom pamiatkového úradu, ktorý 
vypracuje správu, podľa ktorej by sa malo pri oprave postupovať. Nájde sa firma, ktorá 
pripraví podklady na zapojenie sa do výzvy na získanie dotácie z ministerstva kultúry. 
Tento rok sa na kalvárii neopraví nič. 
Rovnaký problém má naša obec i so starou školou, kde je okrem nepekného vzhľadu aj  
ohrozená bezpečnosť občanov.  

Poslankyňa Mgr. Miriama Lörinczová podala podnety občanov. 
- vybudovanie zábradlia na detskom ihrisku v malom parku, 
- osadenie zrkadla na zákrute pri veľkom parku, DSS, 
- veľký park osadiť kameru, 
- odstrániť dreviny pri Jednote na konci Štúrovej ulici / križovatka s Hviezdoslavovou /. 

Poslankyňa Zuzana Garayová doplnila návrh na odstránenie drevín o miesto na strednom 
železničnom priechode, výjazd na cestu I/64. 
Pani poslankyňa Mgr. Derďaková informovala obecné zastupiteľstvo, že podnety od občanov 
prejednala na zasadnutí obecnej rady dňa 05.08.2019. 
Ďalej poukázala na skutočnosť, že z morálneho hľadiska by bolo vhodné a správne 
obsadzovať voľné pracovné miesta na ZŠ s MŠ občanmi našej obce. Malo by sa na to 
prihliadať.   
  Slovo bolo udelené obyvateľke našej obce pani Anne Garayovej, zástupkyni 
Spoluobčanou pri námestí sv. Floriánka na Hornej ulici, ktorá oboznámila obecné 
zastupiteľstvo s čerpaním schválenej dotácie na opravu soch sv. Floriánka, dňa 07.03.2019 
uznesením číslo 23/07032019 vo výške 2150 €. Nakoľko schválená dotácia nepokryla všetky 
náklady,  požiadala obecné zastupiteľstvo o navýšenie finančnej dotácie o sumu 1500 €. 
Dotácia bude použitá na vykrytie nákladov stavbárskych prác o výške 500 € a na zaplatenie 
reštaurátorky, vo výške 1000 €. 



 Starosta obce prečítal návrh uznesenia a dal hlasovať: 

Uznesenie č. 68/08082019 

Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SÚHLASÍ s navýšením dotácie na opravu 
sv. Floriánka v Hornej ulici, schválenej uznesením číslo 23/07032019, dňa 07.03.2019, o 
sumu vo výške 1500 €. 

Celkový počet poslancov OZ: 11 
Prítomní: 9   Neprítomní: 2 - Viliam Hozlár; Martin Jaššo,MUDr.;     
Za hlasovali  poslanci: 9 - Mária Derďaková,Mgr.; Jozef Francel,Ing.; Ľudovít Galbavý,Dr.,PhD.; Zuzana Garayová;  
Michal Hayden,Ing.; Martin Janega,Mgr.; Dušan Jaššo; Miriama Lörinczová,Mgr.; Miroslav Špacír,Ing. 
Proti : nikto            Zdržal sa :  nikto 

24.   Záver.  

Starosta obce poďakoval poslancom  obecného zastupiteľstva a občanom za účasť na 
zasadnutí obecného zastupiteľstva v Komjaticiach.                                                                                                                            

                                                                                                                            

Starosta obce : Peter Hlavatý              Overovatelia: Dušan Jaššo 

                 Dr. Ľudovít Galbavý, PhD. 

                   

                    
Prednosta OcU : Jozef  Švec 
     
Zapisovateľ :  Jozef  Švec  


