ZÁPISNICA
zo 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Komjaticiach
konaného dňa 16. júna 2016 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.
Nahliadnutím do prezenčnej listiny konštatoval, že na zasadnutí je prítomných 8
poslancov Obecného zastupiteľstva z celkového počtu 11 poslancov, 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: Ing. Jozef Francel, Dr. Ľudovít Galbavý, PhD., Zuzana Garayová,
Viliam Hozlár, Július Jahnátek, Mgr. Martin Janega, MUDr. Martin Jaššo, Dušan Jaššo,
Peter Michalička, Ing. Michal Repka.
Neprítomní poslanci - ospravedlnený: Angela Kalužáková, MUDr. Martin Jaššo a
Július Jahnátek – súkromné dôvody.
Z rokovania Obecného zastupiteľstva sa ospravedlnila poslankyňa Angela
Kalužáková, MUDr. Martin Jaššo a Július Jahnátek zo súkromných dôvodov.
Starosta obce doporučil ospravedlnenie vziať a vedomie.

Uznesenie č.119/16062016
Obecné zastupiteľstvo obce Komjatice
BERIE NA VEDOMIE neúčasť
poslankyne Angely Kalužákovej, MUDr. Martina Jaššu a Júliusa Jahnátka na rokovaní
Obecného zastupiteľstva, zo súkromných dôvodov.

Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s návrhom programu zasadnutia
obecného zastupiteľstva :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Kontrola plnenia uznesení.
Audítorská správa z overovania účtovnej závierky obce za rok 2015.
Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce Komjatice za rok 2015.
Schválenie programového rozpočtu obce na rok 2016.
Správa o hospodárení ZŠ s MŠ Ondreja Cabana za rok 2015.

8. Návrh počtu tried a počtu žiakov do 1. ročníka pre šk. rok 2016/2017.
9. Návrh počtu detí a tried v materskej škole na šk. rok 2016/2017.
10. Návrh počtu oddelení a počtu detí v školskom klube detí v škol. roku 2016/2017 a
úprava rozpočtu obce na rok 2016.
11. Prerokovanie a schválenie Štatútu Obecnej polície obce Komjatice.
12. Prerokovanie a schválenie VZN obce Komjatice č. 1/2016 o zriadení Obecnej polície
v obci Komjatice.
13. Prerokovanie a schválenie VZN obce Komjatice č. 2/2016, ktorým sa zrušuje VZN
obce Komjatice č. 1/2011 o verejnom poriadku a nočnom kľude na území obce
Komjatice v znení Doplnku č.1 zo dňa 10.5.2012.
14. Prerokovanie a schválenie VZN obce Komjatice č. 3/2016, ktorým sa zrušuje VZN
obce Komjatice č. 1/2003 zo dňa 30.1.2003 o niektorých podmienkach držania psov.
15. Prerokovanie a schválenie VZN obce Komjatice č. 4/2016 o schválení prevádzkového
poriadku pohrebiska a domu smútku.
16. Prerokovanie a schválenie VZN obce Komjatice č. 5/2016 o výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení.
17. Prerokovanie a schválenie zámennej zmluvy / Obec Komjatice a manž. Buranskí /.
18. Prerokovanie a schválenie kúpnej zmluvy /Obec Komjatice a Ľudmila Prochádzková/.
19. Prerokovanie Návrhu na udelenie ocenenia osobnostiam obce pri príležitosti osláv 760.
výročia prvej písomnej zmienky o obci Komjatice.
20. Prerokovanie a schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre
Riadiaci orgán v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia
projekt ,, Zberný dvor Komjatice ,,.
21. Rôzne.
22. Diskusia.
23. 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. 120/16062016
Obecné zastupiteľstvo obce Komjatice SCHVAĽUJE Program zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v predloženom znení.
Celkový počet poslancov OZ: 11
Prítomní: 8
Neprítomní: 3
Za hlasovali poslanci: Jozef Francel, Ing.; Ľudovít Galbavý, Zuzana Garayová, Dr.,Mgr. PhD.; Viliam Hozlár; Martin
Janega, Mgr.; Dušan Jaššo; Peter Michalička; Michal Repka, Ing.
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Za overovateľa zápisnice boli navrhnutí poslanci: Mgr. Martin Janega a 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. 121/16062016
Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE vytvorenie pracovných
komisií podľa návrhu starostu obce.
Celkový počet poslancov OZ: 11
Prítomní: 8
Neprítomní: 3
Za hlasovali poslanci: Jozef Francel, Ing.; Ľudovít Galbavý, Zuzana Garayová, Dr.,Mgr. PhD.; Viliam Hozlár; Martin
Janega, Mgr.; Dušan Jaššo; Peter Michalička; Michal Repka, Ing.
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto

3. Kontrola plnenia uznesení.
Starosta obce vykonal kontrolu plnenia Uznesení z predchádzajúceho rokovania
Obecného zastupiteľstva v Komjaticiach, 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. 122/16062016
Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach BERIE NA VEDOMIE kontrolu plnenia
uznesení z predchádzajúceho rokovania Obecného zastupiteľstva v Komjaticiach.

4. Audítorská správa z overovania účtovnej závierky obce za rok 2015.
V ďaľšom bode program starosta obce prečítal audítorskú správu nezávislej audítorky
z overovania účtovnej závierky obce za rok 2015.
Súčasťou audítorskej správy bolo Stanovisko hlavného kontrolóra obce Komjatice k
záverečnému účtu obce za rok 2015.
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Komjatice k záverečnému účtu Obecné zastupiteľstvo
vzalo na vedomie.

5. Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce Komjatice za rok 2015.
V ďalšom bode programu starosta obce predniesol Obecnému zastupiteľstvu návrh na
schválenie Záverečného účtu Obce Komjatice za rok 2015.
Materiál k prejednávanému bodu bol poslancom k dispozícii pred zasadnutím OZ, námietky
zo strany poslancov Obecného zastupiteľstva neboli vznesené.
Starosta obce predniesol návrh uznesenia a dal hlasovať:

Uznesenie č. 123/16062016
A. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE bez výhrad Záverečný
účet obce Komjatice za rok 2015.
B. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SÚHLASÍ s použitím 10% prebytku
hospodárenia na kapitálové výdavky.
Celkový počet poslancov OZ: 11
Prítomní: 8
Neprítomní: 3
Za hlasovali poslanci: Jozef Francel, Ing.; Ľudovít Galbavý, Zuzana Garayová, Dr.,Mgr. PhD.; Viliam Hozlár; Martin
Janega, Mgr.; Dušan Jaššo; Peter Michalička; Michal Repka, Ing.
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto

6. Schválenie programového rozpočtu obce na rok 2016.
Ďalším bodom programu bolo schválenie Programového rozpočtu obce na rok 2016,
čiže rozpočet obce v elektronickej podobe.
Materiál k prejednávanému bodu bol poslancom k dispozícii pred zasadnutím OZ, námietky
zo strany poslancov neboli vznesené.
Starosta obce predniesol návrh uznesenia :

Uznesenie č. 124/16062016
Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE Programový rozpočet obce
na rok 2016, v predloženom znení bez pripomienok.
Celkový počet poslancov OZ: 11
Prítomní: 8
Neprítomní: 3
Za hlasovali poslanci: Jozef Francel, Ing.; Ľudovít Galbavý, Zuzana Garayová, Dr.,Mgr. PhD.; Viliam Hozlár; Martin
Janega, Mgr.; Dušan Jaššo; Peter Michalička; Michal Repka, Ing.
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto

7. Správa o hospodárení ZŠ s MŠ Ondreja Cabana za rok 2015.
Starosta obce predniesol Obecnému zastupiteľstvu, Správu o hospodárení ZŠ s MŠ
Ondreja Cabana za rok 2015.
Materiál k prejednávanému bodu mali poslanci k dispozícii pred zasadnutím OZ, bol
prejednaný na zasadnutí Rady školy dňa 17.05.2016, ktorá doporučila správu schváliť, bez
pripomienok.
Starosta obce prečítal návrh uznesenia a dal hlasovať:

Uznesenie č. 125/16062016
A. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach PREROKOVALO Správu o hospodárení ZŠ
s MŠ Ondreja Cabana za rok 2015.

B. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE Správu o hospodárení ZŠ s
MŠ Ondreja Cabana za rok 2015 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: 8
Neprítomní: 3
Za hlasovali poslanci: Jozef Francel, Ing.; Ľudovít Galbavý, Zuzana Garayová, Dr.,Mgr. PhD.; Viliam Hozlár; Martin
Janega, Mgr.; Dušan Jaššo; Peter Michalička; Michal Repka, Ing.
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto

8. Návrh počtu tried a počtu žiakov do 1. ročníka pre šk. rok 2016/2017.
V ďaľšom bode programu starosta obce predložil Obecnému zastupiteľstvu Návrh
počtu tried a počtu žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2016/2017.
Materiál k prejednávanému bodu bol poslancom k dispozícii pred zasadnutím OZ, bol
prejednaný na zasadnutí Rady školy, dňa 17.05.2016.
Starosta obce predniesol návrh uznesenia a dal hlasovať:

Uznesenie č. 126/16062016
Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE Návrh počtu tried a počtu
žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2016/2017 v predloženom znení.
Celkový počet poslancov OZ: 11
Prítomní: 8
Neprítomní: 3
Za hlasovali poslanci: Jozef Francel, Ing.; Ľudovít Galbavý, Zuzana Garayová, Dr.,Mgr. PhD.; Viliam Hozlár; Martin
Janega, Mgr.; Dušan Jaššo; Peter Michalička; Michal Repka, Ing.
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto

9. Návrh počtu detí a tried v materskej škole na šk. rok 2016/2017.
V ďaľšom bode programu starosta obce predložil Obecnému zastupiteľstvu Návrh
počtu detí a tried v materskej škole zapísaných na školský rok 2016/2017.
Materiál k prejednávanému bodu bol poslancom k dispozícii pred zasadnutím OZ, bol
prejednaný na zasadnutí Rady školy, dňa 17.05.2016.
Rozprava:
Poslanec Ing. Jozef Francel – predpoklad záujmu na budúce roky, prípadné zvýšenie kapacity
dokončením rekonštrukciou starej školy.
Starosta obce – bude sa hľadať riešenie.
Starosta obce predniesol návrh uznesenia a dal hlasovať:

Uznesenie č. 127/16062016
Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE Návrh počtu detí a tried
v materskej škole zapísaných na školský rok 2016/2017, v predloženom znení.

Celkový počet poslancov OZ: 11
Prítomní: 8
Neprítomní: 3
Za hlasovali poslanci: Jozef Francel, Ing.; Ľudovít Galbavý, Zuzana Garayová, Dr.,Mgr. PhD.; Viliam Hozlár; Martin
Janega, Mgr.; Dušan Jaššo; Peter Michalička; Michal Repka, Ing.
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto

10. Návrh počtu oddelení a počtu detí v školskom klube detí v škol. roku
2016/2017 a úprava rozpočtu obce na rok 2016.
V ďalšom bode programu starosta obce predložil Obecnému zastupiteľstvu v
Komjaticiach Návrh počtu oddelení a počtu detí v školskom klube detí v školskom roku
2016/2017 a úpravu rozpočtu obce, originálne kompetencie na rok 2016, vyplývajúceho zo
zriadenie 4. oddelenia školského klubu detí.
Materiál k prejednávanému bodu bol poslancom k dispozícii pred zasadnutím OZ, bol
prejednaný na zasadnutí Rady školy, dňa 17.05.2016.
Starosta obce predniesol návrh uznesenia a dal hlasovať:

Uznesenie č. 128/16062016
A. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE Návrh počtu oddelení
a počtu detí v školskom klube detí školský rok 2016/2017, v predloženom
znení.
B. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE navýšenie rozpočtu obce
originálnych kompetencií o sumu 7012 Eur.
Celkový počet poslancov OZ: 11
Prítomní: 8
Neprítomní: 3
Za hlasovali poslanci: Jozef Francel, Ing.; Ľudovít Galbavý, Zuzana Garayová, Dr.,Mgr. PhD.; Viliam Hozlár; Martin
Janega, Mgr.; Dušan Jaššo; Peter Michalička; Michal Repka, Ing.
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto

11. Prerokovanie a schválenie Štatútu Obecnej polície obce Komjatice.
V ďalšom bode programu starosta obce predložil Obecnému zastupiteľstvu v
Komjaticiach návrh Štatútu Obecnej polície obce Komjatice. Obecné zastupitelstvo v
Komjaticiach dňa 17.03.2016 na svojom zasadnutí prejednalo Upozornenie prokurátora číslo
Pd 286/15/4404-6 bez pripomienok, Uznesením č. 107/17032016 a na základe uvedených
skutočností bol spracovaný nový Štatút Obecnej polície obce Komjatice, ktorý sa predkladá k
prerokovaniu na dnešnom rokovaní OZ.
Materiál k prejednávanému bodu bol poslancom k dispozícii pred zasadnutím OZ, námietky
zo strany poslancov Obecného zastupiteľstva neboli vznesené.
Starosta obce predniesol návrh uznesenia a dal hlasovať:

Uznesenie č. 129/16062016
A. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach PREROKOVALO návrh Štatútu Obecnej
polície obce Komjatice.

B. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE Štatút Obecnej polície obce
Komjatice, v predloženom znení.
C. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach RUŠÍ Štatút Obecnej polície obce
Komjatice prijatý dňa 01.03.2012, Uznesením číslo 93/01032012.
Celkový počet poslancov OZ: 11
Prítomní: 8
Neprítomní: 3
Za hlasovali poslanci: Jozef Francel, Ing.; Ľudovít Galbavý, Zuzana Garayová, Dr.,Mgr. PhD.; Viliam Hozlár; Martin
Janega, Mgr.; Dušan Jaššo; Peter Michalička; Michal Repka, Ing.
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto

12. Prerokovanie a schválenie VZN č. 1/2016 o zriadení Obecnej polície
v obci Komjatice.
V ďaľšom starosta obce predniesol poslancom Obecného zastupiteľstva návrh VZN obce
Komjatice č. 1/2016 o zriadení Obecnej polície v obci Komjatice.
Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach dňa 17.03.2016 na svojom zasadnutí prejednalo Protest
prokurátora číslo Pd 287/15/4404-7 a Uznesením číslo 108/17032016 mu vyhovelo, bez
pripomienok.
Na základe uvedených skutočností bolo spracované nové VZN obce Komjatice č. 1/2016
o zriadení Obecnej polície v obci Komjatice.
Materiál k prejednávanému bodu bol poslancom k dispozícii pred zasadnutím OZ, námietky
zo strany poslancov Obecného zastupiteľstva neboli vznesené.
Starosta obce predniesol návrh uznesenia a dal hlasovať:

Uznesenie č. 130/16062016
A. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach PREROKOVALO návrh VZN obce
Komjatice č. 1/2016 o zriadení Obecnej polície v obci Komjatice.
B. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE VZN obce Komjatice č.
1/2016 o zriadení Obecnej polície v obci Komjatice, v predloženom znení.
C. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach RUŠÍ VZN obce Komjatice č. 2/2012 o
zriadení Obecnej polície v obci Komjatice, prijaté dňa 01.03.2012.
Celkový počet poslancov OZ: 11
Prítomní: 8
Neprítomní: 3
Za hlasovali poslanci: Jozef Francel, Ing.; Ľudovít Galbavý, Zuzana Garayová, Dr.,Mgr. PhD.; Viliam Hozlár; Martin
Janega, Mgr.; Dušan Jaššo; Peter Michalička; Michal Repka, Ing.
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto

13. Prerokovanie a schválenie VZN obce Komjatice č. 2/2016, ktorým sa
zrušuje VZN obce Komjatice č. 1/2011 o verejnom poriadku a nočnom
kľude na území obce Komjatice v znení Doplnku č. 1 zo dňa 10.5.2012.

V ďaľšom starosta obce predniesol poslancom Obecného zastupiteľstva návrh VZN obce
Komjatice č. 2/2016, ktorým sa zrušuje VZN č. 1/2011 o verejnom poriadku a nočnom kľude
na území obce Komjatice v znení Doplnku č. 1 zo dňa 10.5.2012.
Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach dňa 17.03.2016 na svojom zasadnutí prejednalo Protest
prokurátora číslo Pd 288/15/4404-8 a Uznesením číslo 109/17032016 mu vyhovelo, bez
pripomienok.
Materiál k prejednávanému bodu bol poslancom k dispozícii pred zasadnutím OZ, námietky
zo strany poslancov Obecného zastupiteľstva neboli vznesené.
Starosta obce predniesol návrh uznesenia a dal hlasovať:

Uznesenie č. 131/16062016
A. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach PREROKOVALO návrh VZN obce
Komjatice č. 2/2016, ktorým sa zrušuje VZN obce Komjatice č. 1/2011 o
verejnom poriadku a nočnom kľude na území obce Komjatice v znení Doplnku č.
1 zo dňa 10.5.2012.
B. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE VZN č. 2/2016 o zrušení
VZN obce Komjatice č. 1/2011 o verejnom poriadku a nočnom kľude na území
obce Komjatice v znení Doplnku č. 1, v predloženom znení.
Celkový počet poslancov OZ: 11
Prítomní: 8
Neprítomní: 3
Za hlasovali poslanci: Jozef Francel, Ing.; Ľudovít Galbavý, Zuzana Garayová, Dr.,Mgr. PhD.; Viliam Hozlár; Martin
Janega, Mgr.; Dušan Jaššo; Peter Michalička; Michal Repka, Ing.
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto

14. Prerokovanie a schválenie VZN obce Komjatice č. 3/2016, ktorým sa
zrušuje VZN obce Komjatice č. 1/2003 zo dňa 30.1.2003 o niektorých
podmienkach držania psov.
V ďaľšom starosta obce predniesol poslancom Obecného zastupiteľstva návrh VZN obce
Komjatice č. 3/2016, ktorým sa zrušuje VZN č. 1/2003 zo dňa 30.1.2003 o niektorých
podmienkach držiania psov.
Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach dňa 17.03.2016 na svojom zasadnutí prejednalo Protest
prokurátora číslo Pd 301/15/4404-6 a Uznesením číslo 110/17032016 mu vyhovelo, bez
pripomienok.
Materiál k prejednávanému bodu bol poslancom k dispozícii pred zasadnutím OZ, námietky
zo strany poslancov Obecného zastupiteľstva neboli vznesené.
Starosta obce predniesol návrh uznesenia a dal hlasovať:

Uznesenie č. 132/16062016
A. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach PREROKOVALO návrh VZN obce
Komjatice č. 3/2016, ktorým sa zrušuje VZN obce Komjatice č. 1/2003 zo dňa
30.1.2003 o niektorých podmienkach držania psov.

B. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE VZN obce Komjatice č.
3/2016, ktorým sa zrušuje VZN obce Komjatice č. 1/2003 zo dňa 30.1.2003, v
predloženom znení.
Celkový počet poslancov OZ: 11
Prítomní: 8
Neprítomní: 3
Za hlasovali poslanci: Jozef Francel, Ing.; Ľudovít Galbavý, Zuzana Garayová, Dr.,Mgr. PhD.; Viliam Hozlár; Martin
Janega, Mgr.; Dušan Jaššo; Peter Michalička; Michal Repka, Ing.
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto

15. Prerokovanie a schválenie VZN č. 4/2016 o schválení prevádzkového
poriadku pohrebiska a domu smútku.
V ďaľšom starosta obce predniesol poslancom Obecného zastupiteľstva návrh VZN obce
Komjatice č. 4/2016 o schválení prevádzkového poriadku pohrebiska a domu smútku.
Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach dňa 17.03.2016 na svojom zasadnutí prejednalo
Upozornenie prokurátora číslo Pd 342/15/4404-3, bez pripomienok, Uznesením číslo
111/17032016 a na základe uvedených skutočností bolo spracované nové VZN obce
Komjatice č. 4/2016 o schválení prevádzkového poriadku pohrebiska a domu smútku.
Materiál k prejednávanému bodu bol poslancom k dispozícii pred zasadnutím OZ, námietky
zo strany poslancov Obecného zastupiteľstva neboli vznesené.
Rozprava:
Poslanec Ing. Jozef Francel mal technickú poznámku – bod 7 – chýba c. zakazuje sa:
Starosta obce predniesol návrh uznesenia a dal hlasovať:

Uznesenie č. 133/16062016
A. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach PREROKOVALO návrh VZN obce
Komjatice č. 4/2016 o schválení prevádzkového poriadku pohrebiska a domu
smútku.
B. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE VZN obce Komjatice č.
4/2016 o schválení prevádzkového poriadku pohrebiska a domu smútku, v
predloženom znení s úpravou v bode 7.
C. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach RUŠÍ VZN obce Komjatice č. 2/2015 o
prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku, prijaté dňa 08.10.2015,
Uznesením číslo 71/08102015.
Celkový počet poslancov OZ: 11
Prítomní: 8
Neprítomní: 3
Za hlasovali poslanci: Jozef Francel, Ing.; Ľudovít Galbavý, Zuzana Garayová, Dr.,Mgr. PhD.; Viliam Hozlár; Martin
Janega, Mgr.; Dušan Jaššo; Peter Michalička; Michal Repka, Ing.
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto

16.

Prerokovanie a schválenie VZN obce Komjatice č. 5/2016 o výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení.

V ďalšom starosta obce predložil Obecnému zastupiteľstvu v Komjaticiach návrh VZN č.
5/2016 na zvýšenie poplatku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského
klubu detí.
Materiál k prejednávanému bodu bol poslancom k dispozícii pred zasadnutím OZ, námietky
zo strany poslancov Obecného zastupiteľstva neboli vznesené.
Rozprava:
Poslanec Ing. Jozef Francel – podaná informácia na Rade školy nebola pravdivá, príspevky na
čiastočnú úhradu nákladov v okolitých školách nie je vo výške cca 15 €. Náklady v okolitých
školách a v obciach približnej veľkosti ako naša, sa náklady pohybujú vo výške 3,50 – 7 €.
Porovnanie MŠ a školského klubu nie je správne, deti v materskej škôlku sú 8 hodín a v
školskom klube 5 hodín.
Riaditeľka školy Mgr. Marta Gocníková – vysvetlila čo porovnávala a na čo sa peniaze
použijú.
Starosta obce predniesol návrh uznesenia a dal hlasovať:

Uznesenie č. 134/16062016
A. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach PREROKOVALO návrh VZN č. 5/2016 o
výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení.
B. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE VZN č. 5/2016 o výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení, v
predloženom znení.
Celkový počet poslancov OZ: 11
Prítomní: 8
Neprítomní: 3
Za hlasovali poslanci: Ľudovít Galbavý, Dr.,Mgr. PhD.; Viliam Hozlár; Martin Janega, Mgr.; Dušan Jaššo; Peter
Michalička; Michal Repka, Ing.
Proti : Zuzana Garayová; Jozef Francel, Ing.;
Zdržal sa : nikto

Na prijatie Všeobecne záväzného nariadenia je potrebné kvórum trojpätinovej väčšiny
všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva.
Na základe uvedených skutočností VZN č. 5/2016 o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov škôl a školských zariadení NEBOLO SCHVÁLENÉ.

17. Prerokovanie a schválenie zámennej zmluvy / Obec Komjatice a manž.
Buranskí /.
V ďalšom starosta obce predložil Obecnému zastupiteľstvu v Komjaticiach návrh
zámennej zmluvy na zámenu obecného pozemku, vo výlučnom vlastníctve Obce Komjatice,
vedenom na LV č. 1, parcela registra ,,C,, parcelné číslo 807/17 – 229 m2 – zastavané plochy
a nádvoria za pozemok, vo vlastníctve manželov Buranských, vedenom na LV č. 1002,
parcela registra ,,C,, parcelné číslo 516/2 – 315 m2 – trvalé trávne porasty.
Starosta obce predniesol návrh uznesenia a dal hlasovať:

Uznesenie č. 135/16062016

A. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach PREROKOVALO návrh zámennej
zmluvy, a to medzi obcou Komjatice a Milanom Buranským a Ľudmilou
Buranskou.
B. Bolo brané na vedomie Uznesenie č. 114/17032016, 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 17.03.2016 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.
Na základe vyššie uvedeného, SCHVAĽUJE
nehnuteľností:

obecné zastupiteľstvo samotnú zámenu

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:
LIST VLASTNÍCTVA číslo 1002
parcela registra "C"
parcelné číslo 516/2 – 315 m2 – trvalé trávne porasty
- podľa B 1 v celosti;
LIST VLASTNÍCTVA číslo 1
parcela registra "C"
parcelné číslo 807/17 – 229 m2 – zastavané plochy a nádvoria
- podľa B 1 v celosti;
V zmysle žiadosti Milana Buranského a Ľudmily Buranskej sa predmetné
nehnuteľnosti budú navzájom vymieňať tak, že:
–- nehnuteľnosti v obci, v katastrálnom území KOMJATICE, ktoré sú zapísané na
Okresnom úrade Nové Zámky, katastrálny odbor t a k t o:
LIST VLASTNÍCTVA číslo 1002
parcela registra "C"
parcelné číslo 516/2 – 315 m2 – trvalé trávne porasty
- budú patriť podľa B 1 obci Komjatice do jej výlučného vlastníctva v celosti;
LIST VLASTNÍCTVA číslo 1
parcela registra "C"
parcelné číslo 807/17 – 229 m2 – zastavané plochy a nádvoria
- budú patriť podľa B 1 Milanovi Buranskému a Ľudmile Buranskej, do ich
bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti;
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, na jednej
strane, a Milanom Buranským a Ľudmilou Buranskou, na strane druhej.
Celkový počet poslancov OZ: 11
Prítomní: 8
Neprítomní: 3
Za hlasovali poslanci: Jozef Francel, Ing.; Ľudovít Galbavý, Zuzana Garayová, Dr.,Mgr. PhD.; Viliam Hozlár; Martin
Janega, Mgr.; Dušan Jaššo; Peter Michalička; Michal Repka, Ing.
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto

18. Prerokovanie a schválenie kúpnej zmluvy / Obec Komjatice a Ľudmila
Prochádzková /.
V ďalšom starosta obce predložil Obecnému zastupiteľstvu v Komjaticiach návrh kúpnej
zmluvy na odkúpenie časti obecného pozemku, parcelné číslo 808/3, o výmere 12 m2 do
výlučného vlastníctva pani Ľudmile Prochádzkovej v celosti.
Starosta obce predniesol návrh uznesenia a dal hlasovať:

Uznesenie č. 136/16062016
A. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach PREROKOVALO návrh kúpnej zmluvy,
a to medzi obcou Komjatice, ako predávajúcou na jednej strane, a medzi
Ľudmilou Procházkovou ako kupujúcou na druhej strane.
B. Bolo brané na vedomie Uznesenie č. 115/17032016, 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 17.03.2016 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 808/2 – 1782 m2 – zastavané plochy a nádvoria
ktorá patrí podľa B 1 obci Komjatice v celosti;
- vyššie uvedené parcelné číslo bolo zamerané geometrickým plánom číslo 12/2016,
vyhotoveným dňa 03.03.2016 Ing. Marekom Blaškom, úradne overeným dňa
15.03.2016 Okresným úradom Nové Zámky, katastrálny odbor, pričom vzniklo
nasledovné novovytvorené parcelné číslo:
- novovytvorené parcelné číslo registra ,,C,, 808/3 – 12 m2 – zastavané plochy a
nádvoria ;
Vyššie uvedené novovytvorené parcelné číslo 808/3 bude prevedené kúpnou zmluvou do
výlučného vlastníctva v celosti, a to pre:

Ľudmila Procházková,

r. Hrušková,
trvale bytom Komjatice,

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 Ľudmilou Procházkovou, ako kupujúcou na
strane druhej. Odpredaj nižšie uvedenej nehnuteľnosti sa v zmysle kúpnej
zmluvy bude realizovať za kúpnu cenu zistenú podľa znaleckého posudku č.
56/2016, vypracovaným Ing. Jozefom Homolom, a to vo výške 40,--€ (slovom
štyridsať eur).
Celkový počet poslancov OZ: 11
Prítomní: 8
Neprítomní: 3
Za hlasovali poslanci: Jozef Francel, Ing.; Ľudovít Galbavý, Zuzana Garayová, Dr.,Mgr. PhD.; Viliam Hozlár; Martin
Janega, Mgr.; Dušan Jaššo; Peter Michalička; Michal Repka, Ing.
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto

19. Prerokovanie Návrhu na udelenie ocenenia osobnostiam obce pri
príležitosti osláv 760. výročia prvej písomnej zmienky o obci Komjatice.
V ďalšom starosta obce predniesol obecnému zastupiteľstvu návrh kultúrnej komisii,
starostu obce na udelenie ocenení osobnostiam obce pri príležitosti osláv 760. výročia prvej
písomnej zmienky o obci Komjatice.
Ocenenia budú občanom odovzdané na oslave 760. výročia prvej písomnej zmienky o obci
Komjatice, dňa 02.07.2016.
Rozprava:
Poslanec Ing. Jozef Francel – ocenenie by si zaslúžili viacerí občania obce.
Starosta obce – vyznamenania občanov sa môže udeľovať každoročne.
Starosta obce predniesol návrh uznesenia a dal hlasovať:

Uznesenie č. 137/16062016
A. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach PREROKOVALO Návrh na udelenie
ocenenia osobnostiam obce pri príležitosti osláv 760. výročia prvej písomnej
zmienky o obci Komjatice.
B. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE udelenie ,, Čestné
občianstvo Obce Komjatice ,,:
1. Doc. Stanislav Harangozó, akademický maliar
2. Ing. František Gúcky
-

za šírenie dobrého mena obce vo svete a obohatenie poznania obce svojimi
vynikajúcimi tvorivými výkonmi.

C. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE udelenie ,, Cena Obce
Komjatice ,,:
1.
2.
3.
4.
5.
-

Dr. Ľudovít Galbavý, PhD.
Ing. Viera Vrabcová
Anna Očenášová
Mgr. František Sopko
Mgr. Elena Sopková

za významné pričinenie o hospodársky a kultúrny rozvoj obce, jej propagáciu
doma i v zahraničí.

D. Starosta obce Komjatice SCHVAĽUJE udelenie ,, Cena starostu obce ,,:
1. PaedDr. Katarína Hanesová
2. Mária Rajnohová
3. Matej Vanko
4. MUDr. Martin Jaššo
5. Štefan Cifra
6. Mgr. Štefan Vicen, PhD
7. Marta Horníková, akademická maliarka
8. Ing. Emil Barát
9. Milan Barta, st.
10. Milan Homola
-

za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce.

Celkový počet poslancov OZ: 11
Prítomní: 8
Neprítomní: 3
Za hlasovali poslanci: Jozef Francel, Ing.; Ľudovít Galbavý, Zuzana Garayová, Dr.,Mgr. PhD.; Viliam Hozlár; Martin
Janega, Mgr.; Dušan Jaššo; Peter Michalička; Michal Repka, Ing.
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto

20. Prerokovanie a schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný
príspevok pre Riadiaci orgán v rámci Operačného programu Kvalita
životného prostredia, projekt ,, Zberný dvor Komjatice ,,.
V ďalšom starosta obce predniesol obecnému zastupiteľstvu zámer predložiť Žiadosť o
nenávratný finančný príspevok pre Riadiaci orgán v rámci Operačného programu
Kvalita životného prostredia, projekt Zberný dvor Komjatice Zmena stavby pred jej
dokončením.
K podaniu žiadosti je potrebné vypracovať Uznesenie Obecného zastupiteľstva o tom, že
schvaľuje predloženie ŽoNFP na RO pre OP KŽP, ktoré musí obsahovať údaje, názov

projektu ,, Zberný dvor Komjatice Zmena stavby pred jej dokončením ,, výšku
maximálneho celkového spolufinacovania projektu zo strany žiadateľa z celkových
oprávnených výdavkov, kód výzvy , t.j. OPKZP-PO1-SC111-2016-10.
Starosta obce predniesol návrh uznesenia a dal hlasovať:

Uznesenie č. 138/16062016
A. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach PREROKOVALO predloženie ŽoNFP na
RO pre OP KŽP.
B. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE:
Predloženie ŽoNFP pre Riadiaci orgán v rámci Operačného programu Kvalita
životného prostredia.
Názov projektu : Zberný dvor Komjatice Zmena stavby pred jej dokončením.
Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z
celkových oprávnených výdavkov: 39 500 €
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-10.
Celkový počet poslancov OZ: 11
Prítomní: 8
Neprítomní: 3
Za hlasovali poslanci: Jozef Francel, Ing.; Ľudovít Galbavý, Zuzana Garayová, Dr.,Mgr. PhD.; Viliam Hozlár; Martin
Janega, Mgr.; Dušan Jaššo; Peter Michalička; Michal Repka, Ing.
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto

21. Rôzne.

V ďalšom starosta obce predložil Obecnému zastupiteľstvu v Komjaticiach žiadosť pána
Zoltána Vanya o odkúpenie časti obecného pozemku, parcelné číslo 385/2 o výmere 247 m2
a pozemok parcelné číslo 817/2, o výmere 3 m2 svojho vlastníctva v celosti, v zmysle GP č.
59/2016.
Starosta obce predniesol návrh uznesenia a dal hlasovať:

Uznesenie č. 139/16062016
A. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach PREROKOVALO žiadosť Zoltána Vanyu
o odkúpenie pozemku – dielu číslo 2 a 3.
B. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE 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 03.06.2016, chcel Zoltán Vanya odkúpiť novovytvorený diel číslo

2 a diel číslo 3, 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 817/2 – 1703 m2 – zastavané plochy a nádvoria
parcelné číslo 385/2 – 28262 m2 – zastavané plochy a nádvoria
ktoré patria podľa B 1 obci Komjatice v celosti;
-

vyššie uvedené parcelné čísla 817/2 a 385/2 boli zamerané geometrickým plánom
číslo 59/2016, vyhotoveným dňa 02.06.2016, úradne overeným dňa 09.06.2016
Okresným úradom Nové Zámky, katastrálny odbor, pričom vznikli nasledovné
novovytvorené diely:

-

diel číslo 2 o výmere 247 m2, ktoré vzniklo odčlenením z pôvodnej parcely
registra "C" 385/2 a bolo pričlenené k novovytvorenej parcele registra "C" 852/4
– 778 m2 – ostatné plochy;
diel číslo 3 o výmere 3 m2, ktoré vzniklo odčlenením z pôvodnej parcely registra
"C" 817/2 a bolo pričlenené k novovytvorenej parcele registra "C" 852/4 – 778
m2 – ostatné plochy;

-

V zmysle žiadosti: Zoltána Vanyu, r. Vanyu,
trvale bytom Komjatice,
si navrhovateľ má záujem vyššie uvedené
novovytvorené diely číslo 2 a 3 odkúpiť do jeho výlučného vlastníctva v celosti.
Celkový počet poslancov OZ: 11
Prítomní: 8
Neprítomní: 3
Za hlasovali poslanci: Jozef Francel, Ing.; Ľudovít Galbavý, Zuzana Garayová, Dr.,Mgr. PhD.; Viliam Hozlár; Martin
Janega, Mgr.; Dušan Jaššo; Peter Michalička; Michal Repka, Ing.
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto

V ďalšom starosta obce predložil Obecnému zastupiteľstvu v Komjaticiach Ing. Petry
Klamovej o odkúpenie časti obecného pozemku p.č. 808/4, o výmere 189 m2, ktorá bola
geometrickým plánom č. 64/2016 odčlenená z parcely číslo 808/2, vo vlastníctve obce
Komjatice, do svojho výlučného vlastníctva v celosti.
Starosta obce predniesol návrh uznesenia a dal hlasovať:

Uznesenie č. 140/16062016
A. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach PREROKOVALO žiadosť Ing. Petry
Klamovej o odkúpenie pozemku – novovytvoreného parcelného čísla 808/4.
B. Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE 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 13.06.2016, chcela Ing. Petra Klamová odkúpiť novovytvorené
parcelné číslo 808/4, 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 808/2 – 1782 m2 – zastavané plochy a nádvoria
ktorá patrí podľa B 1 obci Komjatice v celosti;
- vyššie uvedené parcelné číslo bolo zamerané geometrickým plánom číslo 64/2016,
vyhotoveným dňa 05.05.2016 Ing. Marekom Blaškom, úradne overeným dňa
16.05.2016 Okresným úradom Nové Zámky, katastrálny odbor, pričom vzniklo
nasledovné novovytvorené parcelné číslo:
- novovytvorené parcelné číslo registra ,,C,, 808/4 – 189 m2 – zastavané plochy a
nádvoria ;
V zmysle žiadosti: Ing. Petry Klamovej, r. Šimanovská,
trvale bytom Bratislava,
si navrhovateľka má záujem vyššie
uvedené novovytvorené parcelné číslo 808/4 odkúpiť do jej výlučného vlastníctva
v celosti.
Celkový počet poslancov OZ: 11
Prítomní: 8
Neprítomní: 3
Za hlasovali poslanci: Jozef Francel, Ing.; Ľudovít Galbavý, Zuzana Garayová, Dr.,Mgr. PhD.; Viliam Hozlár; Martin
Janega, Mgr.; Dušan Jaššo; Peter Michalička; Michal Repka, Ing.
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto

V ďalšom starosta obce predložil Obecnému zastupiteľstvu v Komjaticiach žiadosť
pána Milana Uhríka o vydanie súhlasu na rozšírenie spevnenej plochy vo výmere 200 m2, na
časti obecného pozemku p.č. 806/1, Námestie Andreja Cabana, pred objektom predajne
rozličného tovaru, p.č. 806/5 a 806/10, ktorej vybudovanie a súhlasné stanovisko bolo udelené
prijatím Uznesenia číslo 258/05062014.
Starosta obce predniesol návrh uznesenia a dal hlasovať:

Uznesenie č. 141/16062016
Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE žiadosť Milana Uhríka o
rozšírenie spevnenej plochy o výmere 200 m2, vybudovanej na parcele číslo 806/1, pred

predajňou rozličného tovaru nachádzajúcej sa na Námestí Andreja Cabana, postavenej
na parceliach číslo 806/5 a 806/10.
V prípade záujmu obce na výzvu obecného úradu bude priestor uvedený do pôvodného
stavu.
Celkový počet poslancov OZ: 11
Prítomní: 8
Neprítomní: 3
Za hlasovali poslanci: Jozef Francel, Ing.; Ľudovít Galbavý, Zuzana Garayová, Dr.,Mgr. PhD.; Viliam Hozlár; Martin
Janega, Mgr.; Dušan Jaššo; Peter Michalička; Michal Repka, Ing.
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto

22. Diskusia.
V diskusnom príspevku starosta informoval obecné zastupiteľstvo o opatreniach
a spôsobe zberu odpadu od 1.7.2016, kedy sa začína zber odpadu podľa nového zákona
o odpadoch. V najbližších dňoch budú občanom obce odovzdané igelitové vrecia / bezplatne /
do ktorých budú separovať / triediť / odpad. V našej obci budú vyčlenené 2 – 3 dni na zber
vriec / pravdepodobne 17. – 18.7.2016 – informácie budú občanom včas podané /.
Spolu s vrecami občania dostanú informáciu na separovanie a prostredníctvom káblovej
televízie bude odvysielaná relácia.
Zber separovaného odpadu bude bezplatný.
Poslanec Ing. Jozef Francel – vznik čiernych skládok.
Ďalej starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva o príprava osláv
760. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci, ktorá bude spojená s hodmi.
V sobotu budú remeselné trhy, udelovanie vyznamenaní, vystúpenie Cigánskych diablov
a hodovej zábavy.
V nedeľu sa uskutoční futbaloví zápas starých pánov obce Komjatice s významnými
osobnosťami športového a kulturneho života.
V pondelok sa uskutoční tradičná súťaž vo varení gulášu.
Starosta obce požiadal poslancov obecného zastupiteľstva o účasť na oslavách a o prípadnú
pomoc na organizácii osláv.
V diskusii ďalej vystúpili:
Poslanec Ing. Jozaf Francel –či sú limitovaní fekalisti.
Obyvateľka obce pani Majtánová – komu boli doručené zmluvy, cena stočného je vysoká,
spôsob úhrady stočného nie je spravodlivý, malo uhrádzať na základe spotreby odmeranej
vodomerom, nie všetci občania sú pripojení.
Obyvateľka obce pani Petíková – poskytnutie úľavy aj deťom do 15 rokov, tak ako
dôchodcom.
Poslanec Ing. Jozef Francel – paušál rieši občanov, ktorí sa snažia obísť platenie úhrady za
kanalizáciu.
Starosta obce – vysvetlil momentálny príjem za kanalizáciu, ktorý je cca 10 000 € a skutočné
náklady na prevádzkovanie kanalizácie sú vo výške 20 000 € ročne.
V blízkej dobe sa plánuje objednať firma, ktorá urobí monitoring pripojenia na kanalizáciu za
učelom zistenia nelegálneho pripojenia na kanalizáciu.

Poslankyňa Zuzana Garayová – dodržiavanie nočného kľudu, požívania alkoholických
nápojov na verejnom priestranstve.
Poslanec Ing. Jozef Francel – pozitívne hodnotil upratovanie a čistenie priestorov pri
železničnej stanici. Či je pravda, že tam má byť nejaká prevádzka.
Starosta obce podal informáciu.
Poslakyňa Zuzana Garayová – poskytnutie pracovníčky, ktorá by po skosení cintorína
upratala náhrobné kamene, odstrániť výmol na Nitrianskej ulici, pomoc starším občanom pri
kosení na Novozámockej ulici.
Starosta obce – výmol na Nitrianskej ulici bude v najbližšom termíne odstránený.

23. Záver.
Starosta obce poďakoval poslancom Obecného zastupiteľstva a občanom, účastníkom
dnešného rokovania Obecného zastupiteľstva v Komjaticiach za účasť a pozval ich na oslavy
760. výročia prvej písomnej zmienky o obci, ktoré sa budú konať počas hodových slávností
v dňoch 1. – 4.07.2016.

Starosta obce : Peter Hlavatý PODPIS

Overovatelia: Mgr. Martin Janega,

PODPIS

Dr. Ľudovít Galbavý, PhD. PODPIS

Prednosta OcU : Jozef Švec PODPIS
Zapisovateľ : Jozef Švec
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