ZÁPISNICA
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Komjaticiach
konaného dňa 11. júna 2020 o 18,00 hodine, v Kultúnom dome 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 prítomná
nadpolovičná väčšina poslancov obecného zastupiteľstva z celkového počtu 11
poslancov a tým je splnená podmienka, aby bolo Obecné zastupiteľstvo uznášania
schopné.
Rokovania sa ako poslankyňa Obecného zastupiteľstva nezúčastňuje Mgr. Miriama
Lörinczová, ktorá sa listom zo dňa 20.05.2020 vzdala mandátu ku dňu 28.05.2020.
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, Ing. Miroslav Špacír.
Angela Kalužáková – náhradníčka na poslankyňu.

Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otvorenie zasadnutia.
Zloženie zákonom stanoveného sľubu náhradníčky na poslanca OZ.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Kontrola plnenia uznesení.
Audítorská správa nezávislého audítora a Správa hlavného kontrolóra obce
z overovania účtovnej závierky obce za rok 2019.
Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce Komjatice za rok 2019.
Schválenie zámennej zmluvy na odkúpenie a zámenu obecného pozemku /
manž. Špacíroví /.
Rôzne.
Diskusia.
Záver.

Starosta obce navrhol poslancom obecného zastupiteľstva zmenu programu rokovania,
navrhol v predkladanom programe vykonať vzájomnú zmenu bodu č. 2 a 3.
Starosta obce prečítal návrh uznesenia a dal hlasovať:

Uznesenie č. 108/11062020
Obecné zastupiteľstvo obce Komjatice SCHVAĽUJE Program zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v znení:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otvorenie zasadnutia.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Zloženie zákonom stanoveného sľubu náhradníčky na poslanca OZ.
Kontrola plnenia uznesení.
Audítorská správa nezávislého audítora a Správa hlavného kontrolóra obce
z overovania účtovnej závierky obce za rok 2019.
Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce Komjatice za rok 2019.
Schválenie zámennej zmluvy na odkúpenie a zámenu obecného pozemku /
manž. Špacíroví /.
Rôzne.
Diskusia.
Záver.

Celkový počet poslancov OZ: 10
Prítomní: 10
Neprítomní:
Za hlasovali poslanci: 10 - 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.; Miroslav Špacír,Ing.
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Za overovateľa zápisnice boli navrhnutí poslanci: Ing. Jozef Francel, Zuzana Garayová
Zapisovateľ: Jozef Švec
Zo strany poslancov neboli vznesené pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy.
Starosta obce prečítal návrh uznesenia a dal hlasovať:

Uznesenie č. 109/11062020
Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE vytvorenie a zloženie
pracovných komisií podľa návrhu starostu obce.
Celkový počet poslancov OZ: 10
Prítomní: 10
Neprítomní:
Za hlasovali poslanci: 10 - 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.; Miroslav Špacír,Ing.
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto

3. Zloženie zákonom stanoveného sľubu náhradníčky za poslanca OZ
v Komjaticiach.
Listom zo dňa 20.05.2020 sa pani Mgr. Miriama Lörinczová, vzdala mandátu
poslankyne obecného zastupiteľstva v Komjaticiach ku dňu 28.05.2020.
Prvou náhradníčkou vo voľbách do orgánov samosprávy na volebné obdobie rokov 2018 –
2022, ktoré sa konali dňa 10.11.2018 sa stala pani Angela Kalužáková, ktorá si nárok na
mandát poslankyne rozhodla uplatniť.
K uplatneniu mandátu poslankyne obecného zastupiteľstva je potrebné zložiť zákonom
predpísaný sľub poslanca.
Starosta obce prečítal zákonom stanovený text sľubu:

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti,
ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony,
zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie
poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho
vedomia a svedomia.“
Nastupujúca poslankyňa obecného zastupiteľstva pani Angela Kalužáková zložila
zákonom predpísaný sľub poslanca, ktorý potvrdila podpisom a prevzala od starostu obce
dekrét poslanca na výkon mandátu.
Starosta obce prečítal uznesenie:

Uznesenie č. 110/11062020
Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach BERIE NA VEDOMIE vzdanie sa
mandátu poslankyne Obecného zastupiteľstva pani Mgr. Miriamy Lörinczovej.

A.

B. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach BERIE NA VEDOMIE zloženie
a podpísanie zákonom stanoveného sľubu poslankyne Obecného zastupiteľstva pani
Angely Kalužákovej.
Od tohto momentu je na zasadnutí Obecného zastupiteľstva prítomných 11
poslancov z celkového počtu 11 poslancov.
V ďalšom bode 2 starosta navrhol obecnému zastupiteľstvu zmenu v zastúpení Rady
školy za zriaďovateľa. Za odvolanú bývalú poslankyňu pani Mgr. Miriamu Lörinczovú
navrhuje poslankyňu Angelu Kalužákovú.
Starosta obce prečítal návrh uznesenia a dal hlasovať:

Uznesenie č. 111/11062020
A. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach ODVOLÁVA Mgr. Miriamu Lörinczovú z
členstva Rady školy pri ZŠ s MŠ O. Cabana, ako zástupkyne za zriaďovateľa.
B. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE delegovanie poslankyne pani
Angely Kalužákovej, za členku Rady školy, pri ZŠ s MŠ O. Cabana, ako zástupkyňu za
zriaďovateľa na prebiehajúce funkčné obdobie.
Celkový počet poslancov OZ: 11
Prítomní: 11
Neprítomní:
Za hlasovali poslanci: 10 - 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.; Miroslav Špacír,Ing.
Proti : nikto
Zdržal sa : 1 - Angela Kalužáková;

4. 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. 112/11062020
Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach BERIE NA VEDOMIE kontrolu plnenia
uznesení zo 7. rokovania Obecného zastupiteľstva v Komjaticiach, konaného dňa
12.03.2020.

5. Audítorská správa nezávislého audítora a Správa hlavného kontrolóra
obce z overovania účtovnej závierky za rok 2019.
V ďaľšom bode programu starosta obce prečítal audítorskú správu nezávislého
audítoray z overovania účtovnej závierky obce Komjatice za rok 2019.
Súčasťou bodu programu bolo Stanovisko hlavného kontrolóra obce Komjatice k
záverečnému účtu obce za rok 2019.
Materiál k prejednávanému bodu bol poslancom k dispozícii pred zasadnutím OZ, námietky
zo strany poslancov Obecného zastupiteľstva neboli vznesené.
Audítorsku správu a stanovisko hlavného kontrolóra obce Komjatice k záverečnému účtu
2019 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie.

Uznesenie č. 113/11062020
A. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach BERIE NA VEDOMIE Audítorskú správu
nezávislej audítorky z overovania účtovnej závierky za rok 2019.
B. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach BERIE NA VEDOMIE Správu hlavného
kontrolóra k záverečnému účtu obce Komjatice za rok 2019.

6. Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce Komjatice za rok 2019.
V ďalšom bode programu starosta obce predniesol Obecnému zastupiteľstvu návrh na
schválenie Záverečného účtu obce Komjatice za rok 2019.
Materiál k prejednávanému bodu bol poslancom k dispozícii pred zasadnutím OZ, námietky
zo strany poslancov Obecného zastupiteľstva neboli doručené.
Starosta obce udelil slovo hlavnému kontrolórovi obce, ktorý doporučil poslancom obecného
zastupiteľstva záverečný účet obce schváliť.
Rozprava:
Poslankyňa Zuzana Garayová – krátkodobá finančná výpomoc a nedoplatky za komunálny
odpad.
Starosta obce a účtovníčka obce vysvetlili, že sa jednalo o dočasné vykrytie nákladov na
mzdu v rámci projektu PRIM ( asistent učiteľov ) pre ZŠ s MŠ Ondreja Cabana.
Finančná výpomoc bola obci vrátená.

Starosta obce vysvetlil reálny stav pri vymáhaní nedoplatkov za odvoz komunálneho odpadu.
Obec dlhy vymáhala okrem iných opatrení aj formou exekúcie avšak s kontraproduktívnym
výsledkom, nakoľko obec musí náklady na vykonanie exekúcie zaplatiť / náklady zhruba 3-4
tisíc eur navyše / a exekútor nevymôže nič.
V blízkej dobe bude musieť obec prijať nové VZN o nakladaní s odpadmi a vyzval poslancov
obecného zastupiteľstva na aktívny prístup pri spracovaní nariadenia.
Starosta obce predniesol návrh uznesenia a dal hlasovať:

Uznesenie č. 114/11062020
A. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE Záverečný účet obce a
celoročné hospodárenie za rok 2019 bez výhrad.
B. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE použitie prebytku
rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 23 769,68 €.
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.; Angela Kalužáková; Miroslav
Špacír,Ing.
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto

7. Schválenie zámennej zmluvy na odkúpenie a zámenu obecného
pozemku / manž. Špacíroví /.
V ďaľšom bode programu starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu v
Komjaticiach návrh zámennej zmluvy uzatvorenej medzi Obcou Komjatice a manželmi
Františkom Špacírom a Alžbetou Špacírovou, 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.
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.
Starosta obce prečítal návrh uznesenia a dal hlasovať:

Uznesenie č. 115/11062020
A. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach PREROKOVALO žiadosť Františka
Špacíra, r. Špacíra, nar.
trvale bytom Komjatice,
a Alžbety Špacírovej, r. Prochádzkovej, nar.
, trvale bytom Komjatice, o uzavretie zámennej zmluvy s obcou
Komjatice.
B. Bolo brané na vedomie Uznesenie č. 102/12032020, 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
12.03.2020 rozhodnuté, že prevod vlastníctva nehnuteľného majetku sa bude realizovať

formou zámeny, 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.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa bola skutočnosť, že v zmysle žiadosti zo
dňa16.12.2019 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. 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 Špacír 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.
Na základe vyššie uvedeného, SCHVAĽUJE obecné zastupiteľstvo samotnú zámenu
nehnuteľností:
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:
a)
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;
b)
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 celosti;
-

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, a rodinný dom so súpisným číslom 933 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 1974 (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.
Hodnota vyššie označených nehnuteľností (dielu číslo 1, 2 a 5, t.j. spolu 655 m2)
bola ohodnotená znaleckým posudkom číslo 22/2020, vyhotoveným znalcom Ing. Vlastou
Machatovou. V zmysle znaleckého posudku bola určená všeobecná hodnota pozemkov
na sumu 6,93 € za 1 m2 výmery pozemku (všetky diely 1, 2 a 5 majú rovnakú hodnotu za
1 m2 pozemku). Rozdiel v prospech Františka Špacíra a Alžbety Špacírovej je v prípade
zámeny 41 m2, čo má spolu hodnotu 284,13 € (41 x 6,93 = 284,13), ktorú sumu sú
František Špacír a Alžbeta Špacírová povinní vyplatiť do pokladnice obce Komjatice, a
to najneskôr dňom podpisu zámennej zmluvy.
C. Na základe vyššie uvedeného, SCHVAĽUJE obecné zastupiteľstvo úplné znenie
zámennej zmluvy, ktorá sa má uzavrieť najneskôr do 20 pracovných dní, odo dňa
konania tohto obecného zastupiteľstva, medzi obcou Komjatice a Františkom Špacírom
a Alžbetou Špacírovou, ako účastníkmi zámennej zmluvy.
D. Do Uznesenia číslo 102/12032020 sa dopĺňajú identifikačné údaje žiadateľov
o predmetnú zámenu. Žiadateľmi boli:
František ŠPACÍR, r. Špacír, nar
trvale bytom Komjatice,
-občan Slovenskej republiky;
Alžbeta ŠPACÍROVÁ, r. Prochádzková, nar.
trvale bytom Komjatice,
-občan Slovenskej republiky;
E. V Uznesení č. 102/12032020 sa na strane číslo 2 mení údaj o tom, v akom vlastníckom
vzťahu vlastní František Špacír a Alžbeta Špacírová nehnuteľnosť, a to parcelné číslo
33/2, nakoľko po vydaní Uznesenia číslo 102/12032020 sa zmenili vlastnícke vzťahy.
Správny údaj znie 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 celosti;
F. V Uznesení č. 102/12032020 sa na strane číslo 3 dopĺňa údaj o tom, že diely číslo 3 a
4, a rodinný dom so súpisným číslom 933 nie sú predmetom zámeny, a naďalej ostávajú
vo vlastníctve Františka Špacíra a Alžbety Špacírovej, tak ako doteraz.
Ostatné ustanovenia Uznesenia číslo 102/12032020 ostávajú bezo zmeny, teda tak ako
doteraz.
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.; Angela Kalužáková; Miroslav
Špacír,Ing.
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto

8. Rôzne.
V bode rôzne starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o
prebiehajúcej rekonštrukcii obecného úradu, presťahovaní obecného úradu do priestorov
kultúrneho domu a umiestnení písomností z archívu, nábytku a ďalšieho materiálu z obecného
úradu do priestorov v zbernom dvore a do skladu firmy Celtima v Komjaticiach.
Ďalej hovoril, že sa jedná o rozsiahlu rekonštrukciu, už na začiatku rekonštrukcie vieme, že
bude treba vykonať práce navyše a určite v priebehu výkonu prác sa objavia ďaľšie práce
navyše.
Rozprava:
Poslankyňa Mgr. Mária Derďaková hovorila, že nie je nič zverejnené na úradnej
tabuli, žiadne výsledky súťaže, meno firmy ktorá bude práce realizovať.
Starosta obce odpovedal, výberové konanie robil UVO a výsledky výberového
konania sú určite zverejnené tam, kde zverejnené majú byť.

9. Diskusia.
V diskusii starosta obce hovoril o priebehu hodov, obec bude organizovať súťaž vo
varení gulášu, ktorý sa bude konať už v sobotu. Hodová zábava a diskotéka sa konať nebudú.
Poslankyňa Angela Kalužáková - po obci chodia osoby, ktoré sa zaujímajú o
kanalizáciu.
Starosta obce – jedná sa o pracovníkov firmy, ktorá pripravuje novú projektovú
dokumentáciu na kanalizáciu , ktorá bude vyhovovať dnešným potrebám.
Poslanec Ing. Michal Hayden – nie všetci občania dostali zo školy informáciu o prijatí
do MŠ.
Starosta obce – nemám žiadnu vedomosť, treba kontaktovať riaditeľstvo školy.
Poslankyňa Zuzana Garayová – kanalizácia na Školskej ulici, pripájanie domov.
Starosta obce – priebežne sa napájajú.
Poslanec Ing. Michal Hayden – existencia kalkulácie na práce navyše na rekonštrukcii
obecného úradu.
Starosta obce – nie je žiadna, postupne ako budú práce zadefinocvané sa bude
postupovať v zmysle platných predpisov.
Poslanec Dušan Jaššo – stavebný dozor na rekoštrukcii obecného úradu.
Starosta obce – za obec pán Šulík a za dodavateľa pán Mydlo.

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

Starosta obce: Peter Hlavatý

Overovatelia: Ing. Jozef Francel
Zuzana Garayová

Prednosta OcÚ: Jozef Švec
Zapisovateľ: Jozef Švec

