ZÁPISNICA
zo IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Komoči,
konaného dňa 28. septembra 2016, o 13.00 hod. v budove obecného úradu.
__________________________________________________________________________________

Prítomní:
Starosta obce:
Zástupca starostu obce:
Poslanci OZ:

Zamestnanci OcÚ:
Ostatní:

Ospravedlnení:

Valéria Lukácsová
Imrich Lukács
Ing. Tibor Dobai
Ing. Ladislav Plauter
Rudolf Varga
Ildikó Soókyová
Ing. Melinda Földes
JUDR. Magdaléna Lukácsová – právnička
Tibor Salgó – hlavný kontrolór obce
Peter Ďuran
Ing. Elemír Pál
Oto Veres

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Schválenie programu rokovania
Kontrola uznesení
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti Materskej školy Komoča
s VJM za školský rok 2015/2016
Návrh na schválenie dotácií pre spoločenské organizácie pôsobiace v obci
Rozpočtové opatrenie a návrh na úpravu rozpočtu na rok 2016
Žiadosti
Rôzne
Diskusia
Záver

K bodu 1:
Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Komoči otvorila a viedla Valéria Lukácsová, starostka
obce. V úvode privítala poslancov a ostatných a skonštatovala, že zo 7 poslancov počet prítomných je
4, traja poslanci chýbajú ospravedlnene. Obecné zastupiteľstvo v Komoči je spôsobilé rokovať a
uznášať sa.
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K bodu 2:
Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie starostka obce navrhla poslancov: Ing. Tibora Dobaiho a Rudolfa Vargu,
za overovateľov zápisnice poslancov: Ing. Ladislava Plautera a Imricha Lukácsa a za zapisovateľku
určila: Ing. Melindu Földes – zamestnankyňu obecného úradu.
Hlasovanie jednotlivých poslancov
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

4 - Ing. Tibor Dobai, Imrich Lukács,
Ing. Ladislav Plauter, Rudolf Varga,
-----

Návrh bol schválený (Uznesenie č. 35/28092016).
K bodu 3:
Schválenie programu rokovania
Starostka obce predložila na schválenie Program IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v
Komoči tak ako bol uvedený v obdržanej pozvánke.

Hlasovanie jednotlivých poslancov za schválenie Programu IV. zasadnutia OZ v Komoči
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

4 - Ing. Tibor Dobai, Imrich Lukács,
Ing. Ladislav Plauter, Rudolf Varga
-----

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili program IV. zasadnutia OZ predložený starostkou
obce (Uznesenie č. 36/28092016).
K bodu 4:
Kontrola uznesení
Starostka obce konštatovala, že úlohy vyplývajúce z uznesení z predchádzajúcich rokovaní OZ
sú postupne splnené alebo sa priebežne plnia. Tento bod programu bol jednohlasne zobratý
poslancami na vedomie.
K bodu 5:
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Komoča s VJM
za školský rok 2015/2016
Starostka obce konštatovala, že poslanci obdržali materiál Správy o výsledkoch a podmienkach
výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Komoča s VJM za školský rok 2015/2016 mailom spolu
s pozvánkou. Ďalej uviedla, že správa bola prerokovaná na zasadnutí Rady školy dňa 30.08.2016, ktorá
odporúča obecnému zastupiteľstvu správu na schválenie. Poslanci Ing. Ladislav Plauter a Imrich Lukács
ako členovia Rady školy informovali zastupiteľstvo, že správa bola na zasadnutí Rady školy prednesená
riaditeľkou MŠ. Prezentáciu správy zo strany riaditeľky považovali obsahovo za komplexnú a korektnú
s presnými vysvetlivkami. Poslanci obecného zastupiteľstva nemali žiadne pripomienky k správe.
Starostka dala správu na schválenie.
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Hlasovanie jednotlivých poslancov za schválenie Správy o výsledkoch
a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Komoča s VJM za
školský rok 2015/2016
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

4 - Ing. Tibor Dobai, Imrich Lukács,
Ing. Ladislav Plauter, Rudolf Varga
-----

Správa bola schválená bez pripomienok Obecným zastupiteľstvom v Komoči (Uznesenie
č. 37/28092016).
K bodu 6:
Návrh na schválenie dotácií pre spoločenské organizácie pôsobiace v obci Komoča
Starostka informovala poslancov, že na zasadnutí Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže
a športu boli prejednané žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre spoločenské organizácie
na 2. polrok 2016. Nakoľko predseda komisie nebol prítomný na zasadnutí, starostka uviedla
zastupiteľstvu ako sa rozhodla komisia na zasadnutí o rozdelení dotácií pre jednotlivé organizácie.
Konštatovala, že komisia pri rozdeľovaní dotácií vychádzala z plánovaného rozpočtu 1.300,- EUR na
druhý polrok a na obecný úrad boli podané 3 žiadosti:
• Poľovnícke združenie – žiadaná suma 2.500,- EUR, komisia navrhla poskytnúť 800,- EUR
• OZ Regio Komoča – žiadaná suma 600,- EUR, komisia navrhla poskytnúť 200,-EUR
• Reformovaný farský úrad Komoča – žiadaná suma 500,- EUR, komisia navrhla poskytnúť 300,EUR.
Poslanci nemali žiadne otázky, ani pripomienky k tomuto návrhu. Starostka predložila návrh na
schválenie.

Hlasovanie jednotlivých poslancov za schválenie dotácií na II. polrok 2016
z rozpočtu Obce Komoča pre miestne spoločenské organizácie nasledovne:

pre Poľovnícke združenie

sumu 800,- EUR

pre Občianske združenie REGIO

sumu 200,- EUR

pre Reformovaný farský úrad Komoča

sumu 300,- EUR

Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

4 - Ing. Tibor Dobai, Imrich Lukács,
Ing. Ladislav Plauter, Rudolf Varga
-----

Dotácie pre miestne spoločenské organizácie boli schválené podľa návrhu Komisie kultúry,
vzdelávania, mládeže a športu (Uznesenie č. 38/28092016).
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K bodu 7:
Rozpočtové opatrenie a návrh na úpravu rozpočtu na rok 2016
Starostka predložila ďalší bod rokovania – úpravu rozpočtu. Uviedla, že návrh na úpravu
rozpočtu bol prerokovaný na zasadnutí finančnej komisie. Poprosila predsedu finančnej komisie, aby
predložil poslancom návrh na úpravu rozpočtu obce, ktorí poslanci obdržali spolu s pozvánkou.
Predseda finančnej komisie, Ing. Tibor Dobai informoval poslancov, že návrh na úpravu
rozpočtu pripravený účtovníčkou obce bol prerokovaný na zasadnutí finančnej komisie dňa 22.9.2016.
Uviedol, že na zasadnutí boli jednotlivé zmeny rozpočtu podrobne prekonzultované s účtovníčkou
obce. Na základe návrhu na úpravu rozpočtu č. 4 celkový rozpočet obce Komoča na rok 2016 sa zvýši
o 11.018,- EUR na príjmovej ako aj na výdavkovej časti. Účtovníčka ďalej informovala poslancov, že
bolo potrebné kvôli výdavkám spojeným s voľbami, ktoré boli plne prefinancované štátom aj
rozpočtové opatrenie č. 3 na rok 2016. Celkový rozpočet na rok 2016 po úprave č. 3 sa zníži o 60,- EUR
na príjmovej ak o aj na výdavkovej časti. Finančná komisia odporúčala obecnému zastupiteľstvu brať
na vedomie rozpočtové opatrenie č. 3 na rok 2016 a schváliť úpravu rozpočtu obce Komoča č. 4 na rok
2016 podľa predloženého návrhu. Poslanci nemali žiadne pripomienky.
Starostka obce predložila návrhy na hlasovanie.
Hlasovanie jednotlivých poslancov za predložené Rozpočtové opatrenie č. 3
na rok 2016
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

4 - Ing. Tibor Dobai, Imrich Lukács,
Ing. Ladislav Plauter, Rudolf Varga
-----

Obecné zastupiteľstvo v Komoči berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 3 Obce Komoča
na rok 2016 bez pripomienok (Uznesenie č. 39/28092016).
Hlasovanie jednotlivých poslancov za schválenie Úpravy rozpočtu Obce
Komoča č. 4 na rok 2016
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

4 - Ing. Tibor Dobai, Imrich Lukács,
Ing. Ladislav Plauter, Rudolf Varga
-----

Úprava rozpočtu Obce Komoča č. 4 na rok 2016 bola schválená Obecným zastupiteľstvom v
Komoči bez pripomienok (Uznesenie č. 40/28092016).
K bodu 8:
Žiadosti

Starostka obce informovala poslancov, že na obecný úrad boli podané ďalšie žiadosti
o odkúpenie pozemku do osobného vlastníctva. Na základe konzultácie s právničkou na odsúhlasenie
žiadostí o odkúpenie pozemku do osobného vlastníctva je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov
okrem tých žiadostí, u ktorých sa jedná o priľahlý pozemok obklopujúci chatu vo výmere 100 m2. Na
schválenie týchto žiadostí stačí nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. Z tohto programového
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bodu preto boli vyradené žiadosti od týchto žiadateľov: Jozef Somogyi, Ing. Zsolt Plankó, Zoltán
Pavlovič, Rebeka Déžiová a Tibor Lukács.
Starostka obce zároveň predložila zastupiteľstvu na schválenie nasledovné žiadosti
o odkúpenie pozemku v chatovej oblasti do osobného vlastníctva:
1. Žiadosť o odkúpenie pozemku do osobného vlastníctva od žiadateľov – Ján Nagy a Iveta Nagyová,
Bešeňov
Hlasovanie jednotlivých poslancov o schválení Žiadosti o odkúpenie
pozemku: parcely reg. „C“ KN č.: 827/134 a reg. „C“ KN č.: 827/135 spolu o
výmere 100 m2 do osobného vlastníctva žiadateľom Ján Nagy a Iveta za
predajnú cenu 15,- EUR / m2.
Za:
4 - Ing. Tibor Dobai, Imrich Lukács,
Ing. Ladislav Plauter, Rudolf Varga
Proti:
--Zdržal sa hlasovania:
--Žiadosť o odkúpenie pozemku v chatovej oblasti bola žiadateľom – Ján Nagy a Iveta Nagyová
schválená Obecným zastupiteľstvom v Komoči (Uznesenie č. 41/28092016).
2. Žiadosť o odkúpenie pozemku do osobného vlastníctva od žiadateľa - MUDr. Ondrej Szalay, Mostová

Hlasovanie jednotlivých poslancov o schválení Žiadosti o odkúpenie
pozemku: geometrickým plánom č. 39/2016 novovytvorené parcely reg. „C“
KN č.: 827/90 a reg. „C“ KN č.: 827/150 spolu o výmere 100 m2 do osobného
vlastníctva žiadateľovi MUDr. Ondrej Szalay za predajnú cenu 15,- EUR / m2.
Za:
4 - Ing. Tibor Dobai, Imrich Lukács,
Ing. Ladislav Plauter, Rudolf Varga
Proti:
--Zdržal sa hlasovania:
---

Žiadosť o odkúpenie pozemku v chatovej oblasti bola žiadateľovi – MUDr. Ondrej Szalay
schválená Obecným zastupiteľstvom v Komoči (Uznesenie č. 42/28092016).
K bodu 9:
Rôzne
Starostka informovala poslancov, že vďaka ZMOS predpovedané zrušenie výziev vyhlásených
Pôdohospodárskou platobnou agentúrou nenastane. Týmto podané žiadosti obce o dotáciu
/rekonštrukcia chodníkov, rekonštrukcia starej budovy materskej školy a zateplenie budovy obecného
úradu/ majú ešte šancu o úspešnosť. Sľubujú, že vyhodnotenie projektov bude transparentnejšie
a mali by byť vyhodnotené do konca tohto roku.
Zároveň starostka informovala poslancov, že vyhlásená výzva na Program LEADER bola
stiahnutá. Projekt v podaní MAS Dolný Žitný Ostrov v prvom kole nebol úspešný. Preto znovu
vypísaním výzvy v ďalšom kole máme ešte šancu na úspešnosť Programu LEADER.
V programe malý LEADER sme boli úspešný a cez MAS Dolný Žitný Ostrov získali dotáciu od
Nitrianskeho samosprávneho kraja na rekonštrukciu autobusovej zastávky v hodnote 1.017,55 EUR s
5 % spoluúčasťou.
V rámci cezhraničného projektu medzi Slovenskom a Maďarskom cez Združenie obcí Dolný
Žitný Ostrov v tomto roku bola možnosť podať žiadosť o poskytnutie dotácie na výsadbu ovocných
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