
 

 

 

      Z Á P I S N I C A 
 z 1.  ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Komjatice 

konaného dňa 24.11.2022 o 18:00 hodine v Kultúrnom dome v Komjaticiach. 

 

 

1. Úvodné náležitosti.  

 

a) Otvorenie zasadnutia. 

 
Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol v zmysle 

zákona č.369/1990Zb. starosta obce Peter Hlavatý, ktorý privítal prítomných poslancov 

na zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa koná za účelom zloženia zákonom 

predpísaného sľubu novozvoleného starostu a poslancov obecného zastupiteľstva v súlade 

s § 13 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Prítomní novozvolení poslanci: 10 - Ing. Jozef Francel, Mgr. Radovan Fridrich, Zuzana 

Garayová, Milan Homola, Viliam Hozlár, Mgr. Martin Janega, MUDr. Martin Jaššo, 

Angela Kalužáková, Ing. Ján Krajčovič, Mgr. Martin Vanko 

Neprítomní poslanci: 1 - Dušan Jaššo – PN – novozvolený poslanec zloží predpísaný 

sľub poslanca na najbližšom rokovaní obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní. 

 

Z rokovania Obecného zastupiteľstva v Komjaticiach bol vykonaný audiovizuálny 

a zvukový záznam, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osob pri spracúvaní osobných údajov 

a o voľnom pohybe takýchto údajov.  

 

Program rokovania ustanovujúceho zasadnutia: 
 

1. Úvodné náležitosti. 

a) Otvorenie zasadnutia 

b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.  

c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného 

    zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému 

    starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce.  

e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

f)  Vystúpenie starostu. 

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia. 

3. Informácia o poverení zástupcu starostu. 

4. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený 

zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

5. Určenie platu starostu obce. 
6. Diskusia. 

7. Záver. 

 

b)  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.  
 
Za overovateľa zápisnice boli navrhnutí  poslanci: Mgr. Martin Janega, Milan Homola 

Zapisovateľ :  Jozef Švec 



 

 

 

  

 c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného 

zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi 

a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

 
Starosta obce udelil slovo predsedovi miestnej volebnej komisii PhDr. Jánovi Gallikovi, 

PhD., aby informoval zasadnutie obecného zastupiteľstva o výsledku volieb do orgánov 

samosprávy na roky 2022 - 2026. 

Predseda miestnej volebnej komisie PhDr. Ján Gallik, PhD.  informoval o výsledkoch 

voľby na starostu obce a poslancov do orgánov samosprávy na volebné obdobie rokov 2022 - 

2026 a odovzdal im osvedčenie o zvolení za starostu a osvedčenie poslanca obecného 

zastupiteľstva. Predseda miestnej volebnej komisie vyzval novozvoleného starostu obce, aby 

prečítal a podpísal zákonom predpísaný sľub. 

 

 d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce. 

 
Novozvolený starosta obce Peter Hlavatý prečítal sľub v znení:  

 
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, 

ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné 

zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej 

funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“  

 

Novozvolený starosta obce Peter Hlavatý po prečítaní sľubu podpisom potvrdil jeho 

písomné vyhotovenie, ktoré je prílohou č. 1 tejto zápisnice. 

 

 

e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

  
Následne novozvolený starosta Peter Hlavatý prečítal sľub poslancov v znení: 

 

„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.“  

 

Po prečítaní sľubu poslanci potvrdili podpisom jeho písomné vyhotovenie, ktoré je 

prílohou č. 2 tejto zápisnice. 

 

Predsedajúci zasadnutia skonštatoval, že novozvolené Obecné zastupiteľstvo Obce Komjatice 

je uznášaniaschopné. 

 

f) Vystúpenie starostu. 
 

Peter Hlavatý, znovu zvolený starosta obce vo svojom príhovore zablahoželal  

novozvoleným poslancom k ich zvoleniu a vymenovaniu za poslancov obecného 

zastupiteľstva, zaželal im pevné zdravie  na nadchádzajúce volebné obdobie, veľa dobrých 



 

 

 

nápadov, myšlienok, aby vzájomná spolupráca bola na dobrej úrovni a v prospech občanov 

obce. Bude sa snažiť rešpektovať všetky práva a povinnosti poslancov obecného 

zastupiteľstva a zároveň žiadať, aby boli zo strany poslancov rešpektované jeho práva 

a povinnosti. 

 

 

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia. 
 

 

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo s návrhom ďašieho programu 

ustanovujúcho zasadnutia, ktorý vzhľadom na vzniknuté nové nové skutočnosti, vzdanie sa 

poslaneckého mandátu Jozefa Šveca, neprítomnosť poslanca Dušana Jašša na zasadnutí 

a nesplnenie požiadavky nezlúčiteľností funkcií Milana Homolu, navrhol doplniť program 

o dva body programu. Za druhý bod programu navrhol doplniť: 

 

    3.   Voľba mandátovej komisie. 

                4.   Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie. 

 

Starosta obce prečítal návrh pozmeneného programu uznesenia a dal hlasovať: 

 

 

Uznesenie č. 1/24112022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach podľa § 12 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov SCHVAĽUJE Program zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva, dňa 24.11.2022 nasledovne: 

 

2.  Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia. 

   3.  Voľba mandátovej komisie. 

               4.  Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie. 

5.  Informácia o poverení zástupcu starostu. 

6.  Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 

     a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

7.  Určenie platu starostu obce. 
8.  Diskusia. 

9.  Záver. 

 
Celkový počet poslancov OZ: 11 

Prítomní: 10   Neprítomní:   

Za hlasovali  poslanci: 10 - Jozef Francel, Ing.; Radovan Fridrich, Mgr.; Zuzana Garayová; Milan Homola.; Viliam Hozlár; 

Martin Janega, Mgr.; Martin Jaššo; MUDr.; Angela Kalužáková; Ján Krajčovič, Ing.; Martin Vanko, Mgr. 

Proti : nikto            Zdržal sa :  nikto 

 

   

3.  Voľba mandátovej komisie. 
 

       Starosta obce navrhol poslanca Ing. Jozefa Francelaza predsedu mandátovej komisie a 

poslancov MUDr. Martina Jašša a Viliama Hozlára za členov mandátovej komisie a požiadal 

poslancov obecného zastupiteľstva o prípadné doplňujúce návrhy. 

Starosta obce prečítal návrh na uznesenie a dal hlasovať: 

 

 



 

 

 

 

Uznesenie č. 2/24112022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach podľa § 15 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: 

 

A. ZRIAĎUJE mandátovú komisiu v zložení:  predseda – Ing. Jozef Francel 

                                                                              člen – MUDr. Martin Jaššo, Viliam Hozlár 

         

B. VYMEDZUJE  úlohy mandátovej komisie nasledovne:   

a) overiť zloženie sľubu novozvoleného starostu a zloženie sľubu poslancov 

novozvoleného obecného zastupiteľstva kontrolou úplnosti ich podpisov pod 

textom zákonom predpísaného sľubu, 

b) zistiť prípadnú nezlučiteľnosť funkcií starostu alebo poslanca, a to na základe 

nimi predložených a vlastnoručne podpísaných čestných prehlásení, 

c) podať o výsledku svojich zistení správu ustanovujúcemu zasadnutiu obecného 

zastupiteľstva. 

 
Celkový počet poslancov OZ: 11 

Prítomní: 10   Neprítomní:   

Za hlasovali  poslanci: 10 - Jozef Francel, Ing.; Radovan Fridrich, Mgr.; Zuzana Garayová; Milan Homola.; Viliam Hozlár; 

Martin Janega, Mgr.; Martin Jaššo; MUDr.; Angela Kalužáková; Ján Krajčovič, Ing.; Martin Vanko, Mgr. 

Proti : nikto            Zdržal sa :  nikto 

 

 

 

 

4.  Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie. 
 

  

    Starosta obce požiadal predsedu mandátovej komisie Ing. Jozefa Francela o prečítanie 

správy mandátovej komisie o výsledkoch komunálnych volieb na roky 2022 - 2026. 

Po prečítaní správy, starosta obce prečítal návrh uznesenia, ktorým obecné zastupiteľstvo 

výsledky volieb a zloženie sľubu starostu obce a poslancov berie na vedomie. 

 

Uznesenie č. 3/24112022 
 

 

Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach 

 

A. BERIE NA VEDOMIE 
1. výsledky voľby starostu obce poslancov do obecného zastupiteľstva, 
2. predloženú správu mandátovej komisie. 

 
B. KONŠTATUJE, že: 

1. novozvolený starosta obce Peter Hlavatý zložil a podpisom potvrdil zákonom 

predpísaný sľub starostu obce, 
2. novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili a podpisom potvrdili 

zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva: 

  
Jozef Francel, Ing. 

Zuzana Garayová 



 

 

 

Martin Jaššo, MUDr. 

Milan Homola  

Martin Vanko, Mgr. 

Martin Janega, Mgr. 

Ján Krajčovič, Ing. 

Viliam Hozlár 

Radovan Fridrich, Mgr. 

Angela Kalužáková 

 

 3.   novozvolený poslanec obecného zastupiteľstva Jozef Švec sa písomne vzdal 

svojho mandátu, na uvoľnený poslanecký mandát si uplatnila nárok prvá 

náhradníčka Angela Kalužáková.  

 

4.   novozvolený poslanec Dušan Jaššo je práceneschopný, a zloží predpísaný sľub         

       poslanca na najbližšom rokovaní obecného zastupiteľstva ktorého sa zúčastní. 

 

5.   novozvolený poslanec Milan Homola vykonáva funkciu nezlučiteľnú s                                       

               funkciou poslanca obecného zastupiteľstva nakoľko je zamestnacom obce  

                 v ktorej bol zvolený. Vzniknutú prekážku je povinný do 30 dní od zloženia         

                 sľubu odstrániť. 

 

  

5.   Informácia o poverení zastupcu starostu. 

 
V ďalšom bode programu starosta obce predložil Obecnému zastupiteľstvu informáciu o 

poverení poslanca Mgr. Martina Janegu zastupovaním starostu obce počas neprítomnosti a v 

poverených činnostiach. 

Informáciu o poverení zástupcu starostu obecné zastupiteľstvo berie na vedomie. 
 

 

Uznesenie č. 4/24112022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach BERIE NA VEDOMIE poverenie 

poslanca obecného zastupiteľstva Mgr. Martin Janega zastupovaním starostu obce 

počas jeho neprítomnosti. 

 

 

6.  Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený 

zvolávať zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 

V ďaľšom bode programu starosta obce navrhol obecnému zastupiteľstvu poveriť 

poslanca MUDr. Martina Jašša zvolávaním zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

Starosta obce prečítal návrh uznesenia a dal hlasovať: 
 

 

Uznesenie č. 5/24112022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach POVERUJE poslanca MUDr. Martina 

Jašša zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 



 

 

 

ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
Celkový počet poslancov OZ: 11 

Prítomní: 10   Neprítomní:   

Za hlasovali  poslanci: 9 - Jozef Francel, Ing.; Radovan Fridrich, Mgr.; Zuzana Garayová; Milan Homola.; Viliam Hozlár; 

Martin Janega, Mgr.; Angela Kalužáková; Ján Krajčovič, Ing.; Martin Vanko, Mgr. 

Proti : nikto            Zdržal sa :  1 - Martin Jaššo; MUDr.;  

 

 

7.  Plat starostu obce.  

 
V ďalšom bode programu zástupca starostu obce predložil návrh na prerokovanie platu 

starostu obce. Starosta obce má schválený základný plat s navýšením o 45 %.          

Zo strany poslancov obecného zastupiteľstva neboli žiadne nové návrhy.     

Starosta obce predniesol návrh na uznesenie a dal hlasovať: 
 

Uznesenie č. 6/24112022 
 

 
        Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach na základe § 11 ods. 4 písm. i/ zákona č. 

369/1990 o obecnom zriadení a § 4 ods. 2, 2. veta zákona č. 253/1994 Z.z. o právno 

postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 

predpisov  SCHVAĽUJE zvýšenie minimálneho platu starostu o 45 %.  

 
Celkový počet poslancov OZ: 11 

Prítomní: 10   Neprítomní:   

Za hlasovali  poslanci: 9 - Jozef Francel, Ing.; Radovan Fridrich, Mgr.; Zuzana Garayová; Milan Homola.; Viliam Hozlár; 

Martin Janega, Mgr.; Martin Jaššo; MUDr.; Angela Kalužáková; Martin Vanko, Mgr. 

Proti : nikto            Zdržal sa : 1 - Ján Krajčovič, Ing.;    

 

 
 

6. Diskusia. 

  
V ďalšom starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o zámere nezvoliť komisie 

obecného zastupiteľstva a obecnej rady, nie je proti zriadeniu komisii ale jeho cieľom je 

zefektívniť spoluprácu. Poslancom navrhol častejšie spoločné stretnutia pred plánovaným 

rokovaním obecného zastupiteľstva  na vyriešenie sporných záležitostí, aby na rokovaní  

zastupiteľstva nedochádzalo k zásadným zmenám v predkladaných materiáloch. 

Jeho snahu treba chápať ako zámer zlepšiť vzájomnú spoluprácu a vyzval poslancov 

obecného zastupiteľstva, aby si návrh do najbližšieho rokovania premysleli a navrhli riešenie. 

 

 Poslanec obecného zastupiteľstva Ing. Ján Krajčovič sa vo svojom vystúpení vzdal 

odmeny poslanca za dnešné ustanovujúce rokovanie obecného zastupiteľstva a požiadal svoje 

rozhodnutie zaprotokolovať do zápisnice.    

 

 

 

 



 

 

 

 

  7.   Záver 

 

 
Starosta obce poďakoval poslancom  Obecného zastupiteľstva a občanom, účastníkom 

zasadnutia za účasť a na záver im zaželal veľa zdravia  a dobrých rozhodnutí v novom 

volebnom období  rokov 2022 – 2026 a pozval na malé občerstvenie. 
 

 

                                                                                                                             
Starosta obce: Peter Hlavatý, v.r.  Overovatelia: Mgr. Martin Janega, v.r. 

 

        Milan Homola, v.r. 

 

    

Prednosta OcU: Jozef  Švec, v.r.        

                      

 

Zapisovateľ:  Jozef  Švec, v.r. 
 

 

 


