ZÁPISNICA
z 1. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Komjatice
konaného dňa 06. decembra 2018 o 18:00 hodine v Kultúrnom dome v Komjaticiach.

1. Úvodné náležitosti.
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: Mgr. Mária Derďaková, Ing. Jozef Francel, Dr. Ľudovít
Galbavý,PhD., Zuzana Garayová, Ing. Michal Hayden, Viliam Hozlár, Mgr. Martin
Janega, Dušan Jaššo, MUDr. Martin Jaššo, Mgr. Miriama Lörinczová, Ing. Miroslav
Špacír
Neprítomní poslanci:
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 spracuvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Program rokovania ustanovujúceho zasadnutia:
1. Úvodné náležitosti.
1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
2. Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb
do obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu.
3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce.
4. Zloženie sľubu novozvolených poslancov.
2. Schválenie programu zasadnutia.
3. Voľba mandátovej a volebnej komisie.
4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie.
5. Príhovor staronového starostu obce.
6. Informácia o poverení zástupcu starostu.
7. Zriadenie a voľba členov obecnej rady.
8. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií.
9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.
10. Plat starostu obce.
11. Delegovanie a schválenie členov Rady školy za zriaďovateľa.

12. Záver.

1.1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Zapisovateľ : Jozef Švec
Za overovateľa zápisnice boli navrhnutí poslanci: Dušan Jaššo, Ing. Jozef Francel

1.2. Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb
do obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu.
Starosta obce udelil slovo predsedkyni miestnej volebnej komisii pani Ivane Selickej, aby
informovala zasadnutie obecného zastupiteľstva o výsledku volieb do orgánov samosprávy na
roky 2018 – 2022.
Predsedkyňa miestnej volebnej komisie Ivana Selická informovala o výsledkoch voľby na
starostu obce a poslancov do orgánov samosprávy na volebné obdobie rokov 2018 – 2022
a odovzdala im osvedčenie o zvolení za starostu a poslanca obecného zastupiteľstva.
Predsedkyňa miestnej volebnej komisie vyzvala novozvoleného starostu obce, aby prečítal
a podpísal zákonom predpísaný sľub.

1.3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce.
Novozvolený starosta obce 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 Peter Hlavatý po prečítaní sľubu potvrdil jeho písomné
vyhotovenie, ktoré je prílohou č. 1 tejto zápisnice.

1.4. Zloženie sľubu novozvolených poslancov.
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.

2. Schválenie programu zasadnutia.
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvu s návrhom ďašieho programu
ustanovujúcho zasadnutia, ktorý je súčasťou pozvánky na ustanovujuce zasadnutie obecného
zastupiteľstva a spýtal sa či niekto má doplňujúci alebo pozmeňujuci návrh.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Schválenie programu zasadnutia.
Voľba mandátovej a volebnej komisie.
Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie.
Príhovor staronového starostu obce.
Informácia o poverení zástupcu starostu.
Zriadenie a voľba členov obecnej rady.
Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov
komisií.
9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený
zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.
10. Plat starostu obce.
11. Delegovanie a schválenie členov Rady školy za zriaďovateľa.
12. Záver.
Starosta obce prečítal návrh uznesenia a dal hlasovať:

Uznesenie č. 1/06122018
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 06.12.2018 nasledovne:
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Schválenie programu zasadnutia.
Voľba mandátovej a volebnej komisie.
Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie.
Príhovor staronového starostu obce.
Informácia o poverení zástupcu starostu.
Zriadenie a voľba členov obecnej rady.
Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva,voľba predsedu a členov
komisií.
9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený
zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.
10. Plat starostu obce.

11. Delegovanie a schválenie členov Rady školy za zriaďovateľa.
12. Záver.

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

3. Voľba mandátovej a volebnej komisie.
Starosta obce navrhol poslancov Dr. Ľudovíta Galbavého,PhD. za predsedu mandátovej
komisie a Ing. Jozefa Francela 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. 2/06122018
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 – Dr. Ľudovít Galbavý, PhD.
člen – Ing. Jozef Francel, 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: 11
Neprítomní:
Za hlasovali poslanci: 11 - Mária Derďaková,Mgr.; Jozef Francel,Ing., Ľudovít Galbavý,Dr.,PhD., Zuzana Garayová;
Michal Hayden,Ing.; Viliam Hozlár; Martin Janega,Mgr.; Dušan Jaššo; Martin Jaššo,MUDr.; Miriama Lörinczová,Mgr.;
Miroslav Špacír,Ing.
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto

Ďalej starosta obce navrhol poslancov Dušana Jaššu, za predsedu volebnej komisie a
Zuzanu Garayovú a Mgr. Martina Jaššu za členov volebnej komisie a požiadal poslancov
obecného zastupiteľstva o doplňujúce návrhy.
Starosta obce prečítal návrh na uznesenie a dal hlasovať:

Uznesenie č. 3/06122018
Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach podľa § 15 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:
A. ZRIAĎUJE volebnú komisiu v zložení: predseda – Dušan Jaššo,
člen– Zuzana Garayová, Mgr. Martin Janega
B. VYMEZUJE úlohy volebnej komisie nasledovne:
- dohliadať na priebeh volieb podľa Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, vykonať v prípade tajného hlasovania sčítanie hlasov
a podať ustanovujúcemu zasadnutiu správu o výsledku volieb.
Celkový počet poslancov OZ: 11
Prítomní: 11
Neprítomní:
Za hlasovali poslanci: 11 - Mária Derďaková,Mgr.; Jozef Francel,Ing., Ľudovít Galbavý,Dr.,PhD., Zuzana Garayová;
Michal Hayden,Ing.; Viliam Hozlár; Martin Janega,Mgr.; Dušan Jaššo; Martin Jaššo,MUDr.; Miriama Lörinczová,Mgr.;
Miroslav Špacír,Ing.
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto

4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie.
Po zvolení mandátovej a volebnej komisii, starosta obce požiadal predsedu
mandátovej komisie Dr. Ľudovíta Galbavého, PhD. o prečítanie správy mandátovej komisie
o výsledkoch komunálnych volieb na roky 2018 – 2022.
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. 4/06122018
Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach
A. BERIE NA VEDOMIE
1. výsledky voľby starostu obce a 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:
Mária Derďaková, Mgr.
Zuzana Garayová
Martin Jaššo, MUDr.
Jozef Francel, Ing.

Michal Hayden, Ing.
Ľudovít Galbavý, Dr., PhD.
Miriama Lörinczová, Mgr.
Dušan Jaššo
Viliam Hozlár
Martin Janega, Mgr.
Miroslav Špacír, Ing.

5. Príhovor novozvoleného starostu obce.
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.
V krátkosti spomenul, že nás čakajú veľké projekty, ktoré budú vyžadovať vzájomný rešpekt,
spoluprácu a súčinnosť.

6. Informácia o poverení zastupcu starostu.
V ďalšom bode programu starosta obce predložil Obecnému zastupiteľstvu informáciu o
poverení poslanca Dr. Ľudovíta Galbavého, PhD., zastupovaním starostu obce počas
neprítomnosti a v poverených činnostiach.
Informáciu o poverení zástupcu starostu obecné zastupiteľstvo berie na vedomie.

Uznesenie č. 5/06122018
Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach BERIE NA VEDOMIE poverenie poslanca
obecného zastupiteľstva Dr. Ľudovíta Galbavého, PhD., zastupovaním starostu obce
počas jeho neprítomnosti.

7. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov.
V ďalšom starosta obce predložil Obecnému zastupiteľstvu v Komjaticiach návrh na
zriadenie obecnej rady a voľbu jej členov. Starosta obce navrhol za členov obecnej rady
poslankyňu Mgr. Máriu Derďakovú, MUDr. Martina Jaššu a členom obecnej rady je zo
zákona zástupca strarostu, Dr. Ľudovít Galbavý, PhD.
Starosta obce požiadal poslancov obecného zastupiteľstva o doplňujúci, prípadne iný návrh.
Poslanec Ing. Jozef Francel sa spýtal, že v minulosto bolo zaužívané za členov Obecnej rady
navrhovať poslancov s najvyšším počtom získaných hlasov vo voľbách.
Starosta obce vysvetlil poslancovi spôsob výberu a jeho návrh za členov obecnej rady.
Starosta obce sa spýtal čí má niekto pozmeňujúci návrh.

Zo strany poslancov nebol žiadny návrh a starosta obce prečítal návrh na uznesenie a dal
hasovať:

Uznesenie č. 6/06122018
Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach podľa § 14 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, v znení neskorších predpisov ZRIAĎUJE obecnú radu v zložení:
1. Mgr. Mária Derďaková
2. MUDr. Martin Jaššo
Celkový počet poslancov OZ: 11
Prítomní: 11
Neprítomní:
Za hlasovali poslanci: 8 - Mária Derďaková,Mgr.; Ľudovít Galbavý,Dr.,PhD.; Viliam Hozlár; Martin Janega,Mgr.; Dušan
Jaššo; Martin Jaššo,MUDr.; Miriama Lörinczová,Mgr.; Miroslav Špacír,Ing.
Proti : 1 - Zuzana Garayová
Zdržal sa : 2 - Ing Jozef Francel, Ing. Michal Hayden

8. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov
komisii.
V ďalšom starosta obce predložil Obecnému zastupiteľstvu v Komjaticiach návrh na
zriadenie kultúrnej komisie, určenie pacovnej náplne komisie a voľbu jej predsedu a členov.
Starosta obce požiadal poslancov obecného zastupiteľstva o doplňujúci, prípadne iný návrh.
Poslanec Mgr. Martin Janega navrhol za členku kultúrnej komisie Mgr. Miriamu Lörinczovú,
ktorá návrh akceptovala.
Starosta obce predniesol návrh uznesenia a dal hlasovať:

Uznesenie č. 7/06122018
Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach podľa § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov:
A. ZRIAĎUJE
Kultúrnu komisiu.
B. URČUJE
náplň práce kultúrnej komisie, a to hlavne:
-

Sleduje napĺňanie a vyhodnocuje realizačný program v oblasti kultúry.
Každoročne spracúva Kalendár celo-obecných kultúrnych a spoločenských
podujatí.
Posudzuje oprávnenosť žiadosti o dotáciu v zmysle platného VZN obce.
Vyjadruje sa k činnosti kultúrnych a spoločenských organizácii v obci.
Vytvára podmienky na zabezpečenie rozvoja osvetovej a knižničnej činnosti.
Vyvíja aktivity na podporu kultúrno-spoločenského života a cestovného ruchu
v obci.

A ďalšie iné úkony podľa potreby obce.
C. VOLÍ
- Mgr. Martin Janega, za predsedu kultúrnej komisie,
- Mgr. Mária Derďaková, Roland Nosian, Milan Homola, Mgr. Miriama
Lörinczová, za členov kultúrnej komisie.
Celkový počet poslancov OZ: 11
Prítomní: 11
Neprítomní:
Za hlasovali poslanci: 11 - Mária Derďaková,Mgr.; Jozef Francel,Ing., Ľudovít Galbavý,Dr.,PhD., Zuzana Garayová;
Michal Hayden,Ing.; Viliam Hozlár; Martin Janega,Mgr.; Dušan Jaššo; Martin Jaššo,MUDr.; Miriama Lörinczová,Mgr.;
Miroslav Špacír,Ing.
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto

Ďalej starosta obce predložil Obecnému zastupiteľstvu v Komjaticiach návrh na
zriadenie finančno stavebnej komisie, určenie ich náplne práce a návrh na predsedu a členov
komisie.
Starosta obce požiadal poslancov obecného zastupiteľstva o doplňujúci, prípadne iný návrh.
Zo stany poslancov nebol žiaden návrh. a preto predniesol návrh uznesenia a dal hlasovať:

Uznesenie č. 8/06122018
Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach podľa § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov:
A. ZRIAĎUJE
Finančno stavebnú komisiu
B. URČUJE
náplň práce finančno stavebnej komisie, a to hlavne:
-

Vypracovanie stanoviska k rozpočtu obce, jeho zmenám a doplnkom.
Spolupráca pri vypracovaní VZN vo finančnej a stavebnej oblasti.
Stanoviská k návrhu záverečného účtu.
Kontrola dodržiavanie VZN v ekonomickej oblasti.
Vypracovanie stanoviska k stavebnej činnosti v obci.
Stanoviská k návrhom územnému plánu obce.
A ďalšie iné úkony podľa potreby obce.

C. VOLÍ
- Ing. Miroslav Špacír, za predsedu finančno stavebnej komisie,
- Ing. Jozef Francel, Ing. Michal Hayden, za členov finančno stavebnej komisie.
Celkový počet poslancov OZ: 11
Prítomní: 11
Neprítomní:
Za hlasovali poslanci: 11 - Mária Derďaková,Mgr.; Jozef Francel,Ing., Ľudovít Galbavý,Dr.,PhD., Zuzana Garayová;
Michal Hayden,Ing.; Viliam Hozlár; Martin Janega,Mgr.; Dušan Jaššo; Martin Jaššo,MUDr.; Miriama Lörinczová,Mgr.;
Miroslav Špacír,Ing.
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto

9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený
zvolávať zasadnutia obecného zastupiteľstva.
V ďaľšom bode programu starosta obce navrhol obecnému zastupiteľstvu poveriť
poslanca Dušana Jaššu, zvolávaním zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Starosta obce prečítal návrh uznesenia a dal hlasovať:

Uznesenie č. 9/06122018
Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach POVERUJE poslanca Dušana Jaššu
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: 11
Neprítomní:
Za hlasovali poslanci: 11 - Mária Derďaková,Mgr.; Jozef Francel,Ing., Ľudovít Galbavý,Dr.,PhD., Zuzana Garayová;
Michal Hayden,Ing.; Viliam Hozlár; Martin Janega,Mgr.; Dušan Jaššo; Martin Jaššo,MUDr.; Miriama Lörinczová,Mgr.;
Miroslav Špacír,Ing.
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto

10. Plat starostu obce.
V ďalšom bode programu zástupca starostu obce predložil návrh na prerokovanie platu
starostu obce. Dňom 1.12.2018 prišlo k novelizácii zákona o platových podmienkach
primátoroch a starostov obcí a preto je potrebné plat starostu obce prejednať.
Navrhol obecnému zastupiteľstvu zvýšenie minimálneho platu ponechať na doterajšej úrovni,
zvýšenie o 45 %.
Starosta obce predniesol návrh na uznesenie a dal hlasovať:

Uznesenie č. 10/06122018
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: 11
Neprítomní:
Za hlasovali poslanci: 10 - Mária Derďaková,Mgr.; Jozef Francel,Ing., Ľudovít Galbavý,Dr.,PhD.; Michal Hayden,Ing.;
Viliam Hozlár; Martin Janega,Mgr.; Dušan Jaššo; Martin Jaššo,MUDr.; Miriama Lörinczová,Mgr.; Miroslav Špacír,Ing.
Proti : nikto
Zdržal sa : 1 – Zuzana Garayová

11. Delegovanie a schválenie členov Rady školy za zriaďovateľa.

Starosta obce predniesol obecnému zastupiteľstvu návrh na doplnenie zástupcov
zriaďovateľa za členov rady školy pri ZŠ s MŠ O. Cabana na prebiehajúce funkčné obdobie,
poslancov Dr Ľudovít Galbavý, PhD. a Mgr. Miriama Lörinczová.
Starosta obce požiadal poslancov obecného zastupiteľstva o doplňujúci, prípadne iný návrh.
Poslanec Ing. Michal Hayden navrhol aby predsedkyňou Rady školy bola Mgr. Miriama
Lörinczová. Starosta odpovedal, že predsedu si volí Rady školy.
Zo stany poslancov nebol žiaden doplňujúci návrh a preto predniesol návrh uznesenia a dal
hlasovať:

Uznesenie č. 11/0612218
Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE delegovanie poslancov Dr.
Ľudovít Galbavý, PhD. a Mgr. Miriama Lörinczová, za členov Rady školy, pri ZŠ s MŠ
O. Cabana, ako zástupcov za zriaďovateľa na prebiehajúce funkčné obdobie.
Celkový počet poslancov OZ: 11
Prítomní: 11
Neprítomní:
Za hlasovali poslanci: 11 - Mária Derďaková,Mgr.; Jozef Francel,Ing., Ľudovít Galbavý,Dr.,PhD., Zuzana Garayová;
Michal Hayden,Ing.; Viliam Hozlár; Martin Janega,Mgr.; Dušan Jaššo; Martin Jaššo,MUDr.; Miriama Lörinczová,Mgr.;
Miroslav Špacír,Ing.
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto

V schválenom programe ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva nie je
plánovaná diskusia a napriek uvedenej skutočnosti starosta obce vyzval poslancov obecného
zastupiteľstva o príspevok.
Poslankyňa Mgr. Mária Derďaková navrhla obecnému zastupiteľstvu schváliť súhlas na
zriadenie facebookovej stránky obce, kde by sa prezentovali plánované a uskutočnené akcie v
našej obce. V dnešnej modernej dobe je potrebné aby občania našej obce mali stránku k
dispozícii.
Starosta obce vyslovil súhlasné stanovisko k zriadeniu facebookovej stránky pod podmienkou
stanovenia si jasných pravidiel a hlavne aby na stránke nedochádzalo k vybavovaniu si
vzájomných učtov, k urážaniu sa a podobne.
Zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky a doplňujúce návrhy a preto starosta obce
pripravil a predniesol návrh uznesenia a dal hlasovať:

Uznesenie č. 12/0612218
Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach SCHVAĽUJE vytvorenie facebookovej
stránky obce Komjatice, za Admina URČUJE Rolanda Nosiana a Administrátorov
stránky Mgr. Máriu Derďakovú a Mgr. Lörinczovú.
Kultúrnu komisiu POVERUJE s vypracovaním pravidiel prevádzky stránky.
Celkový počet poslancov OZ: 11
Prítomní: 11
Neprítomní:
Za hlasovali poslanci: 11 - Mária Derďaková,Mgr.; Jozef Francel,Ing., Ľudovít Galbavý,Dr.,PhD., Zuzana Garayová;
Michal Hayden,Ing.; Viliam Hozlár; Martin Janega,Mgr.; Dušan Jaššo; Martin Jaššo,MUDr.; Miriama Lörinczová,Mgr.;
Miroslav Špacír,Ing.
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto

12. 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 2018 – 2022.

Starosta obce:

Peter Hlavatý

Overovatelia: Dušan Jaššo,

Ing. Jozef Francel

Prednosta OcU: Jozef Švec

Zapisovateľ: Jozef Švec

