ZÁPISNICA
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Komjaticiach
konaného dňa 12. decembra 2019 o 17,00 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 11
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, Viliam Hozlár, Mgr. Martin Janega, Dušan
Jaššo, MUDr. Martin Jaššo, Mgr. Miriama Lörinczová, Ing. Miroslav Špacír.
Neprítomní poslanci:
Neprítomný: Ing. Štefan Piko – hlavný kontrolór obce

Uznesenie č. 81/12122019
Obecné zastupiteľstvo obce Komjatice BERIE NA VEDOMIE
ospravedlnenie hlavného kontrolóra obce Ing. Štefana Piku na rokovaní Obecného
zastupiteľstva.
Návrh programu:
Otvorenie zasadnutia.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Kontrola plnenia uznesení.
Úprava rozpočtu obce Komjatice na rok 2019.
Prerokovanie návrhu rozpočtu obce Komjatice na roky 2020 -2022.
Žiadosť ZŠ s MŠ O. Cabana o navýšenie rozpočtu OK na obdobie 9-12/2019.
Návrh koncepcie rozvoja ZŠ s MŠ Ondreja Cabana 2020 - 2025.
Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku / Katarína Bóriková /.
Prerokovanie a schválenie podania žiadosti o NFP k výzve ,, Vodozádržné
opatrenia v intraviláne obce Komjatice “.
10. Rôzne.
11. Diskusia.
12. Záver.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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8.
9.

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. 82/12122019
Obecné zastupiteľstvo obce Komjatice SCHVAĽUJE Program zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v predloženom znení.
Celkový počet poslancov OZ: 11
Prítomní: 11
Neprítomní:
Za hlasovali poslanci: 11 - Mária Derďaková,Mgr.; Jozef Francel,Ing.; Ľudovít Galbavý,Dr.,PhD.; Zuzana Garayová;
Michal Hayden,Ing.; Viliam Hozlár; Martin Janega,Mgr.; Dušan Jaššo; Martin Jaššo, MUDr.; Miriama Lörinczová,Mgr.;
Miroslav Špacír,Ing.
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto

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

Uznesenie č. 83/12122019
Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE vytvorenie a zloženie
pracovných komisií podľa návrhu starostu obce.
Celkový počet poslancov OZ: 11
Prítomní: 11
Neprítomní:
Za hlasovali poslanci: 11 - Mária Derďaková,Mgr.; Jozef Francel,Ing.; Ľudovít Galbavý,Dr.,PhD.; Zuzana Garayová;
Michal Hayden,Ing.; Viliam Hozlár; Martin Janega,Mgr.; Dušan Jaššo; Martin Jaššo, MUDr.; 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. 84/12122019
Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach BERIE NA VEDOMIE kontrolu plnenia
uznesení z predchádzajúceho rokovania Obecného zastupiteľstva v Komjaticiach.

4. Úprava rozpočtu na rok 2019.
Ďalším bodom programu bol návrh na úpravu rozpočtu na rok 2019. Starosta obce
predniesol návrh na úpravu rozpočtu na rok 2019 s odvolaním sa na prejednávaný návrh
Rozpočtu obce Komjatice na roky 2020 – 2022, v tomto zmysle by sa mal schvaľovať.
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. 85/12122019
A. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE návrh na Úpravu
rozpočtu na rok 2019, v predloženom znení.
B. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach POVERUJE starostu obce s
vykonaním potrebných úprav rozpočtu za mesiac december 2019.
Celkový počet poslancov OZ: 11
Prítomní: 11
Neprítomní:
Za hlasovali poslanci: 11 - Mária Derďaková,Mgr.; Jozef Francel,Ing.; Ľudovít Galbavý,Dr.,PhD.; Zuzana Garayová;
Michal Hayden,Ing.; Viliam Hozlár; Martin Janega,Mgr.; Dušan Jaššo; Martin Jaššo, MUDr.; Miriama Lörinczová,Mgr.;
Miroslav Špacír,Ing.
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto

5. Prerokovanie návrhu rozpočtu na roky 2020 - 2022.
V ďalšom bode programu starosta obce predložil Obecnému zastupiteľstvu návrh
rozpočtu na rok 2020 – 2022.
Na začiatku prerokovávania rozpočtu starosta obce navrhol vykonať úpravu v návrhu
rozpočtu na roky 2020 – 2022 v kapitole Bežné výdavky, položka 09.1.2.1 – Základné
vzdelanie s bežnou starostlivosťou – Prenesené kompetencie, kde sa mení suma 724 350 € na
sumu 776 130 €.
O vznikutý rozdiel 51 780 € sa navýši kapitola Bežný príjem – položka Príjmové finančné
operácie, účet 453 – Zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov.
Starosta obce hovoril o výpadkoch v oblati príjmov / Alas / a zvyšovaní nákladov v školstve /
platy a prevádzka školy /. Ďalej starosta obce hovoril o dôležitých plánoch v oblasti rozvoju
obce / oprava obecného úradu, zdravotného strediska, cesta na Školskej ulici atď. /
Rozprava:
Poslanec Ing. Jozef Francel – prekvapilo ma na koľko sa vyšplhala suma nákladov na
Školskej ullici.
Starosta obce – pri realizácii výkopových prác vznikla potreba zvýšenia nákladov na
budovanie podložia pre kanalizáciu.
Poslanec Ing. Michal Hayden – náklady na projektovú dokumentáciu kanalizácie
70 000 €, čo to obnáša.

Starosta obce – bude sa vypracovávať nová projektová dokumentácia a geometrické
zameranie, nakoľko stará PD už nevyhovuje a požiadame stavebný úrad o vydanie nového
stavebného povolenia
Poslankyňa Mgr. Miriama Lörinczová – v rozpočte je menej peňazí na kultúru.
Starosta obce – v prípade potreby obec na kultúru prispeje vyššími financiami.
Materiál k prejednávanému bodu bol poslancom k dispozícii pred zasadnutím Obecného
zastupiteľstva, bol zverejnený v zákonnej lehote na mieste obvyklom pre zverejnenie
(vývesná tabuľa a web- stránka obce Komjatice).
Návrh Rozpočtu na rok 2020 – 2022 bol prerokovaný na zasadnutí Obecnej rady dňa
09.12.2019, za účasti predsedu finančnej komisie a hlavného kontrolóra.
Súčasťou návrhu rozpočtu sú aj žiadosti o poskytnutie dotácii z rozpočtu obce pre jednotlivé
organizácie, združenia a fyzické osoby na ich činnosť v roku 2020.
V súlade s ods. 1. písm. c) § 18 f 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 2020 – 2020, 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. Bola splnená zákonná povinnosť podľa ods. 3 § 9 zákona o
obecnom zriadení o zverejňovaní rozpočtu najmenej 15 dní pred schválením. Rozpočet obce
je plánovaný ako vyrovnaný a po zapracovaní pripomienok poslancov obecného
zastupiteľstva ho navrhuje schváliť.
Starosta obce predniesol návrh uznesenia a dal hlasovať:

Uznesenie č. 86/12122019
A. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach PREROKOVALO Návrh rozpočtu obce
Komjatice na roky 2020 – 2022.
B. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE Návrh rozpočtu obce
Komjatice na rok 2020 , v predloženom znení s pripomienkou úpravy rozpočtu
Bežných výdavkov položka 09.1.2.1. – Základné vzdelanie s bežnou
starostlivosťou – Prenesené kompetencie na rok 2020 – 2022 sa mení zo sumy
724 350 € na sumu 776 130 €.
Príjmy stravné granty sa menia zo sumy 144 230 € na 221 000 €.
Výdavky stravné a granty sa menia zo sumy 144 230 € na sumu 245 000 €.
O vzniknutý rozdiel 75 780 € sa navýšia príjmové finančné operácie,
účet 453 – Zostatok finančných prostriedkov z predchádzajucich rokov.
C. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach BERIE NA VEDOMIE Návrh rozpočtu
obce Komjatice na roky 2021 a 2022.

D. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach BERIE NA VEDOMIE Stanovisko
hlavného kontrolóra k Návrhu rozpočtu obce Komjatice na rok 2020-2022.
Celkový počet poslancov OZ: 11
Prítomní: 11
Neprítomní:
Za hlasovali poslanci: 11 - Mária Derďaková,Mgr.; Jozef Francel,Ing.; Ľudovít Galbavý,Dr.,PhD.; Zuzana Garayová;
Michal Hayden,Ing.; Viliam Hozlár; Martin Janega,Mgr.; Dušan Jaššo; Martin Jaššo, MUDr.; Miriama Lörinczová,Mgr.;
Miroslav Špacír,Ing.
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto

6. Žiadosť ZŠ s MŠ o navýšenie rozpočtu OK na obdobie 9-12/2019.
V ďaľšom bode programu starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu v
Komjaticiach žiadosť ZŠ s MŠ Ondreja Cabana o navýšenie rozpočtu na originálne
kompetencie na obdobie 9-12/2019 z dôvodu zvyšovania platových taríf pedagogických
zamestnancov od 1.9.2019 a to vo výške 3908 pre 14 pedagogických zamestnancov MŠ a pre
5 pedagogických zamestnancov ŠKD vo výške 1232 €.
Materiál k prejednávanému bodu bol poslancom k dispozícii pred zasadnutím Obecného
zastupiteľstva.
Žiadosťo navýšenie rozpočtu Základnej školy s materskou školou Ondreja Cabana bola
prerokovaná Radou školy dňa 10.12.2019, ktorá ju doporučila schváliť.
Starosta obce predniesol návrh uznesenia a dal hlasovať:

Uznesenie č. 87/12122019
A. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach PREROKOVALO žiadosť ZŠ s MŠ
O. Cabana o navýšenie finančných prostriedkov.
B. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE navýšenie rozpočtu
o finančné prostriedky pre pedagogických zamestnancov OK (MŠ 14, ŠKD 5),
nakoľko od 1.9.2019 nadobudli platnosť nové platové tarify pedagogických
zamestnancov na obdobie 09/2019 až 12/2019 nasledovne:
MŠ
3908 €
ŠKD 1232 €
Spolu 5140 €
Celkový počet poslancov OZ: 11
Prítomní: 11
Neprítomní:
Za hlasovali poslanci: 11 - Mária Derďaková,Mgr.; Jozef Francel,Ing.; Ľudovít Galbavý,Dr.,PhD.; Zuzana Garayová;
Michal Hayden,Ing.; Viliam Hozlár; Martin Janega,Mgr.; Dušan Jaššo; Martin Jaššo, MUDr.; Miriama Lörinczová,Mgr.;
Miroslav Špacír,Ing.
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto

7. Návrh koncepcie rozvoja ZŠ s MŠ Ondreja Cabana 2020 - 2025.

V ďaľšom bode programu starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu v
Komjaticiach Návrh koncepcie rozvoja Základnej školy s materskou školou Ondreja Cabana
2020 – 2025, ktorý predkladá obecnému zastupiteľstvu riaditeľka Základnej školy s
materskou školou Ondreja Cabana Mgr. Marta Gocníková v zmysle zákona číslo 596/2003
Z.z. ( Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov § 5 ods. (7) písm. h ).
Materiál k prejednávanému bodu bol poslancom k dispozícii pred zasadnutím Obecného
zastupiteľstva.
Návrh koncepcie rozvoja Základnej školy s materskou školou Ondreja Cabana 2020 – 2025,
bol prerokovaný Radou školy dňa 10.12.2019, ktorá ho doporučila schváliť v predloženom
znení.
Starosta obce predniesol návrh uznesenia a dal hlasovať:

Uznesenie č. 88/12122019
Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE Návrh koncepcie rozvoja
Základnej školy s materskou školou Ondreja Cabana 2020 – 2025 v predloženom znení.
Celkový počet poslancov OZ: 11
Prítomní: 11
Neprítomní:
Za hlasovali poslanci: 11 - Mária Derďaková,Mgr.; Jozef Francel,Ing.; Ľudovít Galbavý,Dr.,PhD.; Zuzana Garayová;
Michal Hayden,Ing.; Viliam Hozlár; Martin Janega,Mgr.; Dušan Jaššo; Martin Jaššo, MUDr.; Miriama Lörinczová,Mgr.;
Miroslav Špacír,Ing.
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto

8. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku / Katarína Bóriková /.
V ďaľšom bode program starosta obce predniesol žiadosť Kataríny Bórikovej, bytom
Komjatice o odkúpenie novozameraného obecného pozemku p.č. 806/183, k.ú. Komjatice,
vedený na LV č. 1, o výmere 135 m2, ktorý bol zameraný GP č. 113/2019 Róbertom Roobom
a úradne overený dňa 11.09.2019 Ing. Agnešou Jankovskou pod číslom 1153/19 za účelom
vyporiadania si vlastníckych práv.
Prednosta obecného úradu prečítal návrh uznesenia a starosta obce dal hlasovať:

Uznesenie č. 89/12122019
A. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach PREROKOVALO žiadosť Kataríny Bórikovej
o odkúpenie pozemku – novovytvoreného parcelného čísla 806/183.
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 24.10.2019, chcela Katarína
Bóriková odkúpiť novovytvorené parcelné číslo 806/183, 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 806/1 – 104482 m2 – zastavané plochy a nádvoria
ktoré patrí podľa B1 obci Komjatice v celosti.
-

vyššie uvedené parcelné číslo registra „C“ 806/1 bolo zamerané geometrickým
plánom číslo 113/2019, vyhotoveným dňa 02.09.2019 Róbertom Roobom,
úradne overeným dňa 11.09.2019 Okresným úradom Nové Zámky,
katastrálny odbor, pod číslom konania: 1153/2019, pričom vzniklo nasledovné
novovytvorené parcelné číslo:
novovytvorené parcelné číslo 806/183 – 135 m2 – zastavané plochy a nádvoria,
ktoré vzniklo oddelením z pôvodnej parcely registra „C“ číslo 806/1;

V zmysle žiadosti: Kataríny Bórikovej, r. Kapustovej, nar.
, r.č.
trvale bytom Komjatice,
si navrhovateľka má záujem vyššie uvedené
novovytvorené parcelné číslo registra „C“ 806/183 odkúpiť do jej výlučného vlastníctva
v celosti.
Celkový počet poslancov OZ: 11
Prítomní: 11
Neprítomní:
Za hlasovali poslanci: 11 - Mária Derďaková,Mgr.; Jozef Francel,Ing.; Ľudovít Galbavý,Dr.,PhD.; Zuzana Garayová;
Michal Hayden,Ing.; Viliam Hozlár; Martin Janega,Mgr.; Dušan Jaššo; Martin Jaššo, MUDr.; Miriama Lörinczová,Mgr.;
Miroslav Špacír,Ing.
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto

9 . P re ro k o v a n i e a s c h v á l e n i e p o d a n i a ž i a d o s t i o N F P k
výzve
,, Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Komjatice
“.
V ďaľšom starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu plánovaný zámer predloženia
žiadosti a zapojenia sa do výzvy o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so
zameraním na ,, Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Komjatice) “, kód výzvy OPKZPPO2-SC211-2018-40.
Starosta obce prečítal návrh uznesenia a dal hlasovať:

Uznesenie č. 90/12122019

Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE predloženie Žiadosti o
nenávratný finančný príspevok na Riadiaci orgán pre:
- projekt ,,Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Komjatice“,
- s výškou maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany
žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov v sume 9 896,37 EUR
- v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC211-2018-40
Celkový počet poslancov OZ: 11
Prítomní: 11
Neprítomní:
Za hlasovali poslanci: 11 - Mária Derďaková,Mgr.; Jozef Francel,Ing.; Ľudovít Galbavý,Dr.,PhD.; Zuzana Garayová;
Michal Hayden,Ing.; Viliam Hozlár; Martin Janega,Mgr.; Dušan Jaššo; Martin Jaššo, MUDr.; Miriama Lörinczová,Mgr.;
Miroslav Špacír,Ing.
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto

10. Rôzne.
V ďalšom starosta obce navrhol Obecnému zastupiteľstvu v Komjaticiach schváliť
navýšenie príspevku obce pre poskytovateľa neverejnej opatrovateľskej služby PROSOCIA
na poskytovanie opatrovateľskej služby.
Starosta obce navrhol navýšiť príspevok na 1,20 € za hodinu jej poskytovania pre občanov
našej obce, podľa stupňa odkázanosti.
Starosta obce predniesol návrh uznesenia a dal hlasovať:

Uznesenie č. 91/12122019
A. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach PREROKOVALO návrh starostu obce na
navýšenie výšky spoluúčasti obce za opatrovateľskú službu.
B. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE navýšenie spoluúčasti obce na
poskytovanie opatrovateľskej služby vo výške 1,20 € za hodinu jej poskytovania pre
občanov obce, ktorí spĺňajú podmienky poskytovania príspevku podľa stupňa
odkázanosti.
Celkový počet poslancov OZ: 11
Prítomní: 11
Neprítomní:
Za hlasovali poslanci: 11 - Mária Derďaková,Mgr.; Jozef Francel,Ing.; Ľudovít Galbavý,Dr.,PhD.; Zuzana Garayová;
Michal Hayden,Ing.; Viliam Hozlár; Martin Janega,Mgr.; Dušan Jaššo; Martin Jaššo, MUDr.; Miriama Lörinczová,Mgr.;
Miroslav Špacír,Ing.
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto

Ďalej starosta obce navrhol obecnému zastupiteľstvu zapojiť sa do spoločnej verejnej
zbierky, ktorú zrealizovali Obec Kolíňany a Jelenec.
Zbierka bude použitá na zmiernenie neopísateľnej bolesti rodín priamo dotknutých dopravnou
tragédiou, ktorá sa stala 13. novembra 2019.
Starosta obce predniesol návrh uznesenia a dal hlasovať:

Uznesenie č. 92/12122019

Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE príspevok vo výške 1000 €
do spoločnej verejnej zbierky pre rodiny priamo dotknuté dopravnou tragédiou, ktorú
zrealizovali Obec Kolíňany a Obec Jelenec.
Celkový počet poslancov OZ: 11
Prítomní: 11
Neprítomní:
Za hlasovali poslanci: 11 - Mária Derďaková,Mgr.; Jozef Francel,Ing.; Ľudovít Galbavý,Dr.,PhD.; Zuzana Garayová;
Michal Hayden,Ing.; Viliam Hozlár; Martin Janega,Mgr.; Dušan Jaššo; Martin Jaššo, MUDr.; Miriama Lörinczová,Mgr.;
Miroslav Špacír,Ing.
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto

V bode rôzne starosta obce predložil Obecnému zastupiteľstvu v Komjaticiach návrh na
udelenie finančnej odmeny hlavnému kontrolórovi obce Ing. Štefanovi Pikovi, vo výške 20%
z jeho ročnej hrubej mzdy, za výkon funkcie hlavného kontrolóra v priebehu roka 2019.
Starosta obce predniesol návrh uznesenia a dal hlasovať:

Uznesenie č. 93/12122019
Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE odmenu hlavnému
kontrolórovi Ing. Štefanovi Pikovi, vo výške 20 % z jeho ročnej hrubej mzdy.
Celkový počet poslancov OZ: 11
Prítomní: 11
Neprítomní:
Za hlasovali poslanci: 11 - Mária Derďaková,Mgr.; Jozef Francel,Ing.; Ľudovít Galbavý,Dr.,PhD.; Zuzana Garayová;
Michal Hayden,Ing.; Viliam Hozlár; Martin Janega,Mgr.; Dušan Jaššo; Martin Jaššo, MUDr.; Miriama Lörinczová,Mgr.;
Miroslav Špacír,Ing.
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto

11. Diskusia.
V diskusii vystúpila poslankyňa Mgr. Mária Derďaková, ktorá sa spýtala na potrebu
súhlasu pre použitie ohňostroja.
Starosta obce odpovedal, že obec má prijaté VZN, kde sú určené podmienky a čas použitia
ohňostroja a petárd.

12. Záver.
Starosta obce poďakoval poslancom obecného zastupiteľstva a občanom za účasť na
zasadnutí obecného zastupiteľstva v Komjaticiach a pozval ich do Reštaurácie U Bumbusa na
malé koncoročné posedenie.

Starosta obce: Peter Hlavatý, v.r.

Overovatelia: Mgr. Martin Janega, v.r.
Dušan Jaššo, v.r.

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

