
    Z Á P I S N I C A 
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Komjaticiach 
konaného dňa 12. marca 2020 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 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, MUDr. 
Martin Jaššo, Mgr. Miriama Lörinczová, Ing. Miroslav Špacír. 
Neprítomní poslanci: Dušan Jaššo – služobné povinosti.  

Uznesenie č. 98/12032020 

     Obecné zastupiteľstvo obce Komjatice BERIE NA VEDOMIE 
ospravedlnenie Dušana Jaššu a hlavného kontrolóra obce Ing. Štefana Piku na 
rokovaní Obecného zastupiteľstva. 

  
Návrh programu: 

1. Otvorenie zasadnutia.  
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Kontrola plnenia uznesení. 
4. Žiadosť o odkúpenie a zámenu obecného pozemku / manž. Špacíroví /. 
5. Schválenie kúpnej zmluvy o predaji obecného pozemku / Katarína Bóriková /. 
6. Schválenie poradovníka nájomných bytov. 
7. Návrh na schválenie výstavby pamätníka Trianonskej mierovej zmluvy. 
8. Žiadosť o úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Ondreja Cabana na rok 2020. 
9. Rôzne.    
10. Diskusia. 
11. 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. 99/12032020 

Obecné zastupiteľstvo obce Komjatice SCHVAĽUJE  Program zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva 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.; Miriama Lörinczová,Mgr.; Miroslav 
Špacír,Ing. 
Proti : nikto            Zdržal sa :  nikto 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

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

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

  Uznesenie č.100/12032020 

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

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.; 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. 101/12032020 



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

4.   Žiadosť o odkúpenie a zámenu obecného pozemku / manž. Špacíroví /. 

V ďaľšom bode program starosta obce predniesol žiadosť manželov Františka Špacíra 
a Alžbety Špacírovej o uzavretie zámennej zmluvy za účelom vysporiadania vlastníctva ich 
nehnuteľností, a to parcelného čísla registra  „C“  33/2 a časť parcelného čísla registra  „C“  
2/1, nakoľko uvedené nehnuteľnosti neboli vysporiadané ešte od roku 1991. Takisto pôdorys 
rodinného domu so súpisným číslom 933 nie je správne zakreslený v mape operáta katastra 
nehnuteľností. Časť nehnuteľností o výmere 817 m2 (teraz vedené ako parcelné číslo registra 
„C“ 33/2 o výmere 817 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria) odkúpili František 
Špacír a Alžbeta Špacírová ešte v roku 1975, na základe Kúpnej zmluvy uzavretej s obcou 
Komjatice. Dňa 06.12.1991 uzavreli s obcou Komjatice ďalšiu kúpnu zmluvu, ktorou 
odkúpili do svojho bezpodielového spoluvlastníctva manželov ďalšiu nehnuteľnosť o výmere 
324 m2, označenú podľa pôvodného geometrického plánu ako novovytvorené parcelné číslo 
33/3.. 
Prednosta obecného úradu prečítal návrh uznesenia a starosta obce dal hlasovať: 

Uznesenie č. 102/12032020 

A. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach PREROKOVALO žiadosť Františka Špacíra a 
Alžbety Špacírovej o uzavretie zámennej zmluvy s obcou Komjatice. 

B. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVÁLILO na základe Žiadosti Františka 
Špacíra a Alžbety Špacírovej, 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 
zámennej zmluvy, 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. O vyššie 
uvedenej skutočnosti rozhodlo obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých 
poslancov. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa bola skutočnosť, že v zmysle žiadosti zo dňa 
16.12.2019, si chceli František Špacír a Alžbeta Špacírová vysporiadať vlastníctvo ich 
nehnuteľností, a to parcelného čísla registra  „C“  33/2 a časť parcelného čísla registra  
„C“  2/1, nakoľko uvedené nehnuteľnosti neboli vysporiadané ešte od roku 1991. Takisto 
pôdorys rodinného domu so súpisným číslom 933 nie je správne zakreslený v mape 
operáta katastra nehnuteľností. Časť nehnuteľností o výmere 817 m2 (teraz vedené ako 
parcelné číslo registra „C“ 33/2 o výmere 817 m2, druh pozemku zastavané plochy a 
nádvoria) odkúpili František Špacír a Alžbeta Špacírová ešte v roku 1975, na základe 
Kúpnej zmluvy uzavretej s obcou Komjatice. Dňa 06.12.1991 uzavreli s obcou 
Komjatice ďalšiu kúpnu zmluvu, ktorou odkúpili do svojho bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov ďalšiu nehnuteľnosť o výmere 324 m2, označenú podľa 
pôvodného geometrického plánu ako novovytvorené parcelné číslo 33/3. Nakoľko 



neprišlo k zápisu tejto kúpnej zmluvy, tak dňa 16.12.2019 podali navrhovatelia 
František Špacír a Alžbeta Špacírová žiadosť o zámenu nehnuteľností s obcou 
Komjatice, a to nasledovne: 

Obec Komjatice je vlastníkom nehnuteľností, ktoré sa nachádzajú v obci, 
v katastrálnom území KOMJATICE, a ktoré sú evidované na Okresnom úrade Nové 
Zámky, katastrálny odbor, t a k t o: 
LIST VLASTNÍCTVA číslo 2432 
 parcela registra „C“ 
 parcelné číslo 2/1 – 8078 m2 – zastavané plochy a nádvoria 
 ktoré patrí do výlučného vlastníctva obci Komjatice v celosti. 

− vyššie uvedené parcelné číslo registra „C“ 2/1 bolo zamerané geometrickým 
plánom číslo 214/2019, vyhotoveným dňa 25.07.2019 Attilom Bédim, autorizačne 
overeným dňa 29.07.2019 Ing. Gabrielom Ozoraim, a úradne overeným dňa 
19.08.2019 Okresným úradom Nové Zámky, katastrálny odbor pod číslom 
konania 985/19, pričom vznikli nasledovné novovytvorené diely: 

diel číslo 1 o výmere 423 m2, ktorý vznikol odčlenením z pôvodnej parcely registra „C“ 
číslo 2/1 a bol pričlenený do novovytvorenej parcely registra „C“ číslo 33/2 – 1054 m2 – 
zastavané plochy a nádvoria; 
diel číslo 2 o výmere 87 m2, ktorý vznikol odčlenením z pôvodnej parcely registra „C“ 
číslo 2/1 a bol pričlenený do novovytvorenej parcely registra „C“ číslo 33/3 – 128 m2 – 
zastavané plochy a nádvoria; 

 Navrhovatelia Franišek Špacír a Alžbeta Špacírová sú vlastníkmi nehnuteľností, 
ktoré sa nachádzajú v obci Komjatice, v katastrálnom území Komjatice, a ktoré sú 
evidované na Okresnom úrade Nové Zámky, katastrálny odbor takto: 
LIST VLASTNÍCTVA číslo 506 
 parcela registra „C“ 
 parcelné číslo 33/2 – 817 m2 – zastavané plochy a nádvoria 
 rodinný dom súpisné číslo 933 na parcelnom čísle 33/2 
 vyššie uvedené nehnuteľnosti patria podľa B 1 Františkovi Špacírovi a Alžbete  
Špacírovej do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov v spoluvlastníckom  
podiele v ½ z celku a podľa B 1 Františkovi Špacírovi do jeho vlastníctva v  
spoluvlastníckom podiele v ½ z celku; 

− vyššie uvedené parcelné číslo registra „C“ 33/2 bolo zamerané geometrickým 
plánom číslo 214/2019, vyhotoveným dňa 25.07.2019 Attilom Bédim, autorizačne 
overeným dňa 29.07.2019 Ing. Gabrielom Ozoraim, a úradne overeným dňa 
19.08.2019 Okresným úradom Nové Zámky, katastrálny odbor pod číslom 
konania 985/19, pričom vznikli nasledovné novovytvorené diely: 

diel číslo 3 o výmere 41 m2, ktorý vznikol odčlenením z pôvodnej parcely registra „C“ 
číslo 33/2 a bol pričlenený do novovytvorenej parcely registra „C“ číslo 33/3 – 128 m2 – 
zastavané plochy a nádvoria; 



diel číslo 4 o výmere 631 m2, ktorý vznikol odčlenením z pôvodnej parcely registra „C“ 
číslo 33/2 a bol pričlenený do novovytvorenej parcely registra „C“ číslo 33/2 – 1054 m2 – 
zastavané plochy a nádvoria; 
diel číslo 5 o výmere 145 m2, ktorý vznikol odčlenením z pôvodnej parcely registra „C“ 
číslo 33/2 a bol pričlenený do novovytvorenej parcely registra „C“  číslo 33/4 – 145 m2 – 
zastavané plochy a nádvoria; 

Predmetom zámeny budú nehnuteľnosti, ktoré sa nachádzajú v obci, v katastrálnom 
území KOMJATICE, a ktoré sú evidované na Okresnom úrade Nové Zámky, 
katastrálny odbor, t a k t o: 

Do výlučného vlastníctva obce Komjatice bude patriť v celosti: 
diel číslo 5 o výmere 145 m2, ktorý vznikol odčlenením z pôvodnej parcely registra „C“ 
číslo 33/2 a bol pričlenený do novovytvorenej parcely registra „C“  číslo 33/4 – 145 m2 – 
zastavané plochy a nádvoria. 
Do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Františka Špacíra a Alžbety Špacírovej bude 
patriť v celosti: 
diel číslo 1 o výmere 423 m2, ktorý vznikol odčlenením z pôvodnej parcely registra „C“ 
číslo 2/1 a bol pričlenený do novovytvorenej parcely registra „C“ číslo 33/2 – 1054 m2 – 
zastavané plochy a nádvoria; 
diel číslo 2 o výmere 87 m2, ktorý vznikol odčlenením z pôvodnej parcely registra „C“ 
číslo 2/1 a bol pričlenený do novovytvorenej parcely registra „C“ číslo 33/3 – 128 m2 – 
zastavané plochy a nádvoria; 

 Diely číslo 3 a 4 nie sú predmetom zámeny, a naďalej ostávajú vo vlastníctve 
Františka Špacíra a Alžbety Špacírovej, tak ako doteraz. 
 Navrhovatelia František Špacír a Alžbeta Špacírová nadobudli od obce 
Komjatice časť pôvodnej parcely 33/2 o výmere 408,5 m2 ešte v roku 1975 (kúpna 
zmluva bola zapísaná do operátu katastra nehnuteľností), a ďalších 324 m2 na základe 
Kúpnej zmluvy z roku 1991 (táto kúpna zmluva nie je evidovaná v operáte katastra 
nehnuteľností). V súčasnosti vlastnia 817 m2, pričom obec Komjatice berie na vedomie 
Kúpnu zmluvu z roku 1991, ktorou nadobudli ďalších 324 m2, to je spolu 1141 m2. V 
zmysle geometrického plánu by ich novovytvorené parcelné čísla 33/2 a 33/4 mali spolu 
1327 m2, rozdiel starej výmery a novej výmery je 186 m2. Z tohto dôvodu ponúkli 
navrhovatelia obci Komjatice do vlastníctva novovytvorené parcelné číslo 33/4, ktoré má 
výmeru 145 m2. Avšak rozdiel stále ostáva v prospech navrhovateľov 41 m2, ktoré im 
obec Komjatice zámennou zmluvou prevedie do ich bezpodielového spoluvlastníctva 
manželov. Z vyššie uvedeného dôvodu sa navrhovatelia s obcou Komjatice dohodli na 
doplatku tejto výmery, a to  za cenu, ktorá bude určená v zmysle znaleckého posudku. 

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.; Miriama Lörinczová,Mgr.; Miroslav 
Špacír,Ing. 
Proti : nikto            Zdržal sa :  nikto 

5.   Schválenie kúpnej zmluvy o predaji obecného pozemku / K. Bóriková  /. 



V ďaľšom bode programu starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu v 
Komjaticiach návrh kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Obcou Komjatice a Katarínou 
Bórikovou na odkúpenie novozameraného obecného pozemku, parcela číslo 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. 
Zámer odpredaja bol zverejnený na úradnej tabuli obce, webstánke obce Komjatice od 
06.02.2020   
Starosta obce prečítal návrh uznesenia a dal hlasovať: 

Uznesenie č. 103/12032020 

A.  Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach PREROKOVALO  návrh kúpnej zmluvy, a to 
medzi obcou Komjatice, ako predávajúcou na jednej strane, a medzi Katarínou 
Bórikovou ako kupujúcou na druhej strane. 

B.  Bolo brané na vedomie Uznesenie č. 89/12122019, 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 
12.12.2019 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 806/1 – 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.    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. 

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  Katarínou Bórikovou ako kupujúcou na strane druhej. Odpredaj nižšie 
uvedenej nehnuteľnosti sa v zmysle kúpnej zmluvy bude realizovať za kúpnu cenu 
zistenú podľa znaleckého posudku číslo 5/2020, vypracovaného dňa 30.01.2020 Ing. 
Vlastou Machatovou, určená na 620,--€ (slovom šesťstodvadsať eur). 

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.; Miriama Lörinczová,Mgr.; Miroslav 
Špacír,Ing. 
Proti : nikto            Zdržal sa :  nikto 

6.  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 upozornil poslancov obecného zastupiteľstva na možnosť vzniku problémov po 
pridelení nájomného bytu u pani Lucii Hekovej, zvládnutie platenia finančných nákladov. 
Napriek tomu s braním ohľadu na jej sociálnu situáciu je za pridelenie nájomného bytu. 
Starosta obce predniesol návrh uznesenia a dal hlasovať: 
  

Uznesenie č. 104/12032020 

A.   Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach PREROKOVALO návrh poradovníka 
nájomcov v nájomných bytoch obce Komjatice. 

B.  Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE  Zoznam žiadateľov/
náhradníkov, ktorí odovzdali doklady k schváleniu náhradníkov na pridelenie 
nájomných bytov podľa kritérií Všeobecne záväzného nariadenia obce Komjatice č. 
2/2014 o prideľovaní bytov a podmienkach nájmu bytov v nájomných obytných domoch 
v Komjaticiach. 
V čase reálneho pridelenia bytu môžu byť podmiemky splnenia kritérii opätovne 
prehodnotené. 

Žiadatelia: 

P.č.   Meno a priezvisko  Adresa                   Byt      Poznámka 

1.   Alena Tóthová           Komjatice,       1-izbový      schválený v r. 2018 
Uzn. 296/13092018 

2.   Linda Horváthvá         Komjatice,                 2-3 izbový          
3.   Lucia Heková          Komjatice,                               2-1 izbový 



4.   Jozef Nosian          Komjatice,       2-3 izbový 
5.   Klaudia Heková st.      Komjatice,          3-izbový 
6.   Klaudia Heková ml.    Komjatice,       3-2 izbový 
7.   Božena Viskupová       Komjatice,       3-2 izbový 
8.   Michal Letko                Komjatice,          3-izbový 
9.   Katarína Mikušová     Nové Zámky, Komjatice           2-1 izbový 
    
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.; Miriama Lörinczová,Mgr.; Miroslav 
Špacír,Ing. 
Proti : nikto            Zdržal sa :  nikto 

7 . Návrh na schválenie výstavby pamätníka Trianonskej  zmluvy. 

V ďaľšom starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na výstavbu pamätníka 
Trianonskej mierovej zmluvy, ktorá riešila hranice maďarského štátu, ktorý bol jedným z 
nástupníckych štátov po rozpade Rakúska – Uhorska po prvej svetovej vojne. 
Bol oslovený rodinou Molnárovou, dcérou bývalého ministra zdravotníctva,  ktorá je 
akademickou sochárkou na zviditeľnenie obce formou vybudovania pamätníka Trianonskej 
zmluvy. Obec bude súčinná poskytnutím pozemku a vybavením povolenia ku stavbe 
pamätníka. Pamätník bude umiestnený v malom parku pred obecným úradom. 
Rozprava: 
Poslanec Ing. Michal Hayden – je to také dôležité pre obec? 
Poslankyňa Mgr. Mária Derďáková – podporila zámer vybudovania pamätníka. 
Poslanec MUDr. Jaššo Martin  – upozornil na možnosť záujmu médii, treba sa pripraviť na 
ich záujem. Podporil vybudovanie pamätníka, netreba na naše dejiny zabúdať. 
Poslanec a zástupca starostu obce Dr. Galbavý Ľudovít, PhD.– zámer chápe ako zviditeľnenie 
obce, vyjadril súhlas. 
Starosta obce prečítal návrh uznesenia a dal hlasovať: 

Uznesenie č. 105/12032020 

Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE  postavenie a slávnostné 
odhalenie pamätníka z príležitosti 100. výročia podpísania Trianonskej mierovej 
zmluvy spojené so slávnostnou recepciou.  

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.; Miriama Lörinczová,Mgr.; Miroslav 
Špacír,Ing. 
Proti : nikto            Zdržal sa :  nikto 

8.  Žiadosť o úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Ondreja Cabana na rok 2020. 

 V ďaľšom bode programu starosta obce informoval Obecné zastupiteľstvo o žiadosti ZŠ 
s MŠ Ondreja Cabana na úpravu rozpočtu na rok 2020. Oznámením Okresného úradu v Nitre, 



Odbor školstva, bol určený rozpočet školy podľa normatívnych finančných prostriedkov na 
rok 2020 vo výške 797 288 €. Výška financii ZŠ s MŠ v rozpočte obce na rok 2020, 
schválený Obecným zastupiteľstvom v Komjaticiach, Uznesením č. 86/12122019, dňa 
12.12.2019 bola predpokladaná a po oznámení presnej výšky pridelených financií na rok 2020 
je potrebné schváliť uznesením úpravu rozpočtu na rok 2020. 

Materiál k prejednávanému bodu mali poslanci k dispozícii pred zasadnutím OZ, bol 
prejednaný per rollam Radou  školy dňa  27.02.2020, ktorá doporučila žiadosť schváliť.  
Starosta obce predniesol návrh uznesenia a dal hlasovať: 

Uznesenie č. 106/12032020 

A. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach PREROKOVALO žiadosť ZŠ s MŠ Ondreja 
Cabana žiadosť o úpravu rozpočtu na rok 2020. 

B. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE žiadosť ZŠ s MŠ Ondreja 
Cabana o úpravu rozpočtu na rok 2020 na základe výpočtu normatívov a 
normatívnych príspevkov na rok 2020, v súlade s § 3 ods. 2 nariadenia vlády 
630/2008 Z.z., pomer osobných nákladov ku prevádzkovým nákladom: 88,53 % : 
11,47 %. 

Rozpis rozpočtu na rok 2020:   797 228 € 
Z toho 
Mzdy:      522 805 € 
Odvody:      182 981 € 
Tovary a služby:      91 442 € 
  

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.; Miriama Lörinczová,Mgr.; Miroslav 
Špacír,Ing. 
Proti : nikto            Zdržal sa :  nikto 

9.   Rôzne. 

V bode rôzne starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh, aby sa 
pozemok na Školskej ulici, parcelné číslo nepredal a v prípade potreby, aby bol využitý ako 
detské ihrisko a na pozemku 950/3, aby sa vybudovala odstavná plocha pre osobné 
automobily. 
Starosta obce prečítal návrh uznesenia a dal hlasovať: 

Uznesenie č. 107/12032020 

A.  Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SÚHLASÍ s návrhom starostu obce Komjatice 
aby sa pozemok, parcelné číslo 950/20 na Školskej ulici nepredal, a v prípade potreby 
bol využitý ako detské ihrisko. 



B.  Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SÚHLASÍ s vybudovaním odstavnej plochy 
pre osobné automobily na pozemku, parcelné číslo 950/3 na Školskej ulici. 

Celkový počet poslancov OZ: 11 
Prítomní: 10   Neprítomní: 1 – Dušan Jaššo   
Za hlasovali  poslanci: 9 - Mária Derďaková,Mgr.; Jozef Francel,Ing.; Ľudovít Galbavý,Dr.,PhD.; Zuzana Garayová;  Viliam 
Hozlár; Martin Janega,Mgr.; Martin Jaššo, MUDr.; Miriama Lörinczová,Mgr.; Miroslav Špacír,Ing. 
Proti : nikto            Zdržal sa : 1 -  Ing. Michal Hayden 

  

10.   Diskusia. 
                                                                                                                                                                                                       

       V diskusii bolo udelené slovo riaditeľke ZŠ s MŠ Ondreja Cabana, ktorá informovala 
obecné zastupiteľstvo o svojom rozhodnutí udeliť na piatok 13.03.2020 riaditeľské voľno 
z dôvodu cestovateľskej anamnézy.  
Ďalej informovala obecné zastupiteľstvo, že od pondelka, 16.03.2020 je vyhlásená 
dvojtýždňová celoplošná karanténa na území Slovenskej republiky. 

Poslankyňa Mgr. Mária Derďáková sa spýtala, či obec neplánuje na webovej stránke 
obce  mailovej adrese zriadiť schránku na prihlasovanie sa občanov našej obce 
prichádzajúcich zo zahraničia, hlavne ohrozoných krajín za účelom evidencie. 

Poslanec MUDr. Martin Jaššo hovoril o potrebe informovať obyvateľov obce 
o prijatých opatreniach a hlavne, ako sa majú správať nielen pri návrate zo zahraničia.  
  

11.   Záver.  

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

Starosta obce:  Peter Hlavatý, v.r.              Overovatelia: Dr. Ľudovít Galbavý, PhD., v.r. 

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


