UZNESENIE
zo VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Komoči
konaného dňa 19. decembra 2017
Uznesenie č. 52/19122017
Obecné zastupiteľstvo v Komoči schvaľuje:
Edita Lukácsová, Rudolf Varga
a) za overovateľov zápisnice :
b) za členov návrhovej komisie:
Ing. Tibor Dobai, Imrich Lukács
c) za zapisovateľku:
Ing. Melinda Földes

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva:

ZA:

4

Počet všetkých poslancov:

7

Počet prítomných poslancov:

4

PROTI:

0

0

ZDRŽAL SA:

Valéria Lukácsová
starostka obce
v.r.

Uznesenie č. 53/19122017
Obecné zastupiteľstvo v Komoči schvaľuje predložený Program VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Komoči bez pripomienok tak ako bol uvedený v obdržanej pozvánke.

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva:

ZA:

4

Počet všetkých poslancov:

7

Počet prítomných poslancov:

4

PROTI:

0

0

ZDRŽAL SA:

Valéria Lukácsová
starostka obce
v.r.

Uznesenie č. 54/19122017
Obecné zastupiteľstvo v Komoči schvaľuje úpravu rozpočtu Obce Komoča na rok 2017 č. 8 bez
pripomienok.
Návrh na úpravu rozpočtu č.8/2017
Upravený rozpočet v EUR
Bežný
Kapitálový
Finančné operácie
SPOLU

Príjem
326 940
2 716
26 684
356 340

Výdavky
288 659
20 000
47 681
356 340

Celkový rozpočet Obce Komoča na rok 2017 po úprave č. 8 sa zníži o 3.194,- EUR na príjmovej ako aj
na výdavkovej časti.

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva:

ZA:

4

Počet všetkých poslancov:

7

Počet prítomných poslancov:

4

PROTI:

0

0

ZDRŽAL SA:

Valéria Lukácsová
starostka obce
v.r.

Uznesenie č. 55/19122017
Obecné zastupiteľstvo v Komoči
- berie na vedomie najlepšiu cenovú ponuku na rekonštrukciu materskej školy ponúkanú
spoločnosťou Grizzly s.r.o. vo výške 124.440,- EUR a
- schvaľuje rekonštrukciu materskej školy v rozsahu podľa cenovej ponuky a
- poveruje starostku obce na podpísanie zmluvy o dielo na rekonštrukciu so spoločnosťou Grizzly
s.r.o..
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva:

ZA:

4

Počet všetkých poslancov:

7

Počet prítomných poslancov:

4

PROTI:

0

0

ZDRŽAL SA:

Valéria Lukácsová
starostka obce
v.r.

Uznesenie č. 56/19122017
Obecné zastupiteľstvo v Komoči poveruje starostku obce zabezpečiť stavebný dozor.
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva:

ZA:

4

Počet všetkých poslancov:

7

Počet prítomných poslancov:

4

PROTI:

0

0

ZDRŽAL SA:

Valéria Lukácsová
starostka obce
v.r.
Overovatelia:
Edita Lukácsová v.r.
Rudolf Varga v.r.

ZÁPISNICA
zo VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Komoči,
konaného dňa 19. decembra 2017, o 14.00 hod. v budove obecného úradu.
__________________________________________________________________________________
Prítomní:
Starosta obce:

Valéria Lukácsová

Zástupca starostu obce:

Imrich Lukács

Poslanci OZ:

Ing. Tibor Dobai
Edita Lukácsová
Rudolf Varga

Zamestnanci OcÚ:

Ildikó Soókyová
Ing. Melinda Földes

Ostatní:

dr.jur. Lukácsová Magdaléna – právnička
Ing. Tibor Salgó – hlavný kontrolór obce

Ospravedlnení:
Neospravedlnení:

Ing. Ladislav Plauter
Peter Ďuran
Oto Veres

Program:

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

Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Schválenie programu rokovania
Kontrola uznesení
Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2017 č. 8 – email
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. Skonštatovala, že zo 7 poslancov počet prítomných
je 4. Obecné
zastupiteľstvo v Komoči je spôsobilé rokovať a uznášať sa.

K bodu 2:
Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie starostka obce navrhla poslancov: Ing. Tibora Dobaiho a Imricha Lukácsa, za
overovateľov zápisnice poslancov: Editu Lukácsovú a Rudolfa Vargu, a za zapisovateľku určila: Ing. Melindu
Földes – zamestnankyňu obecného úradu.

Hlasovanie jednotlivých poslancov
Za:

4 - Ing. Tibor Dobai, Imrich Lukács,
Edita Lukácsová, Rudolf Varga
-----

Proti:
Zdržal sa hlasovania:

Návrh bol schválený (Uznesenie č. 52/19122017).
K bodu 3:
Schválenie programu rokovania
Starostka obce predložila na schválenie Program VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Komoči tak
ako bol uvedený v obdržanej pozvánke.

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

4 - Ing. Tibor Dobai, Imrich Lukács,
Edita Lukácsová, Rudolf Varga
-----

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili Program VI. zasadnutia OZ predložený starostkou obce
(Uznesenie č. 53/19122017).

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:
Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2017 č. 8
Starostka obce skonštatovala, že ku koncu roka k účtovnej uzávierke je potrebná úprava rozpočtu a
poprosila účtovníčku obce, aby v krátkosti oboznámila poslancom - návrh na úpravu rozpočtu na rok 2017 č. 8.
Účtovníčka obce Ildikó Soókyová podrobne vysvetlila zastupiteľstvu navrhované zmeny v rozpočte a jednotlivé
položky návrhu, ktorý poslanci obdržali spolu s pozvánkou. Celkový rozpočet Obce Komoča na rok 2017 na
základe návrhu na úpravu č. 8 sa zníži o 3.194,- EUR na príjmovej ako aj na výdavkovej časti. Predseda finančnej
komisie uviedol, že návrh na úpravu rozpočtu č. 8 bol prerokovaný na zasadnutí komisie. Finančná komisia
prekontrolovala plnenie jednotlivých rozpočtových položiek a odporúča schváliť obecnému zastupiteľstvu
úpravu rozpočtu č. 8 podľa predloženého návrhu. V diskusii neboli prednesené žiadne ďalšie návrhy alebo
doplnenia k predloženej 8. úprave rozpočtu. Starostka obce predložila návrh rozpočtu na hlasovanie.

Hlasovanie jednotlivých poslancov o schválení Návrhu na úpravu rozpočtu na
rok 2017 č. 8
Za:
4 - Ing. Tibor Dobai, Imrich Lukács,
Edita Lukácsová, Rudolf Varga
Proti:
--Zdržal sa hlasovania:
--Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2017 č. 8 bol schválený obecným zastupiteľstvom bez pripomienok
(Uznesenie č. 54/19122017).
K bodu 6:
Rôzne
•

Starostka obce v úvode tohto programového bodu informovala poslancov o podujatiach, ktoré obec
organizovala v adventnom období:
- vianočné stretnutie dôchodcov a zablahoželanie jubilantom,
- adventný jarmok s bohatým programom pre deti aj pre dospelých,
- slávnostné zažatie sviečok na adventnom venci, ktorý v parku umiestnilo Občianske
združenie Komoča.
Starostka skonštatovala, že účasť na všetkých podujatiach bola veľká, občania mali možnosť stretnúť sa
v tomto predvianočnom období, porozprávať sa, zabávať sa a uviedla, že takéto akcie napomáhajú zvýšiť
spolupatričnosť obyvateľov obce Komoča.
• Ďalej starostka uviedla ďalšiu dôležitú tému tohto rokovania – rekonštrukciu materskej školy, o ktorej
už bolo rokované aj na predchádzajúcom zasadnutí. Informovala poslancov, že podarilo sa zabezpečiť náhradné
riešenie na fungovanie škôlky počas rekonštrukcie. Po dohode starosta obce Zemné, Ing. Ján Bób, dal k dispozícii
na užívanie priestory bývalej slovenskej škôlky v Zemnom, ktoré v súčasnosti nie sú využívané. Zároveň starostka
obce a riaditeľka škôlky sa dohodli s vedúcou školskej jedálne v Zemnom, že s výpomocou našej kuchárky vedia
zabezpečiť stravu aj pre škôlkarov z Komoče. Zabezpečenie prepravy z Komoče do Zemného prostredníctvom
minibusu je zatiaľ v štádiu riešenia. Na základe dohody s rodičmi, hlavne ohľadom na tých, ktorí chodia do
roboty, odchod autobusu by bol ráno o 7:00 a príchod o 16.00 v parkovisku pri predajni Jednota.
Ďalej uviedla, že po vyhodnotení cenových ponúk najvýhodnejšiu ponuku mala firma Grizzly s.r.o. zo
Šale. Podľa cenovej ponuky spoločnosti Grizzly s.r.o. v rámci rekonštrukcie budú vykonané práce v rozsahu:
kompletná výmena okien na objekte v počte 36 ks vrátane práce, kompletná rekonštrukcia vody a kúrenia
vrátane sociálneho zariadenia pre deti, sanácia poškodeného muriva vlhkosťou a statikou + podlahy. Zatiaľ
prebieha právna príprava Zmluvy o dielo na rekonštrukciu, ktorá bude definitívne uzatvorená a podpísaná.
Starostka oboznámila poslancom, že na základe predbežných dohôd s firmou náklady rekonštrukcie vo výške
124.440,- EUR s DPH budú uhradené v 3 splátkach. Zároveň uviedla, že do konca roka bude prevedená na účet
obce dotácia od Nadácie Bethlena Gábora z Maďarska, ktorá spolu s peniazmi vyčlenenými z rozpočtu obce
vykryje prvú splátku. Obec podala opätovnú žiadosť na rekonštrukciu budovy škôlky vzhľadom na nepredvídané
ďalšie náklady, ktoré vyžaduje zlý technický stav budovy. Obci bola prisľúbená úspešnosť aj tejto žiadosti. Na
dočasné preklenutie výdavkov obec má možnosť získať úver. Ďalšie financovanie rekonštrukcie sa dohodne na
najbližšom zasadnutí, keď už budú známe možnosti obce. Ďalej starostka navrhla poslancom zabezpečiť
stavebný dozor, ktorý by odborne kontroloval proces rekonštrukcie. Poslanci po diskusii jednoznačne súhlasili
s týmito návrhmi. Poverili starostku, aby zabezpečila vhodného odborníka na funkciu stavebného dozoru, na
názor ktorého možno spoľahnúť a bude zastupovať záujmy obce. Starostka skonštatovala, že na túto formu
rekonštrukcie neboli potrebné žiadne povolenia, ohlásenia – vymenovanie stavebného dozoru bude preto
dobrým riešením na skontrolovanie odbornosti a kvality vykonaných stavebných prác.

Starostka ďalej uviedla, že vzhľadom na zhoršený, nebezpečný stav vnútorných stien a jej zlomov
stavebné práce by začínala firma 3. januára 2018. Vyprázdnenie škôlky a prevoz potrebných vecí do Zemného sa
uskutočnia medzi sviatkami pomocou rodičov a zamestnancov škôlky. Rekonštrukcia by mala byť dokončená
koncom februára, pred začiatkom jarných prázdnin. Počas jarných prázdnin by bolo realizované presťahovanie
zariadenia škôlky naspäť do pôvodnej budovy.
Starostka predložila poslancom návrhy na schválenie.
Hlasovanie jednotlivých poslancov o schválení cenovej ponuky na
rekonštrukciu materskej školy, rekonštrukcie Materskej školy
v rozsahu podľa cenovej ponuky a o poverení starostky na
podpísanie zmluvy o dielo na rekonštrukciu.
Za:

4 - Ing. Tibor Dobai, Imrich Lukács,
Edita Lukácsová, Rudolf Varga
Proti:
--Zdržal sa hlasovania:
--Hlasovanie jednotlivých poslancov o poverení starostky na zabezpečenie
stavebného dozoru.
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

4 - Ing. Tibor Dobai, Imrich Lukács,
Edita Lukácsová, Rudolf Varga
-----

Návrhy boli schválené ( Uznesenie č. 55/19122017 a 56/19122017).
•

Ďalej starostka uviedla, že nakoľko účasť poslancov na dnešnom zasadnutí neprekryje 3/5 väčšinu,
nevracajú sa k téme možnosti prenajatia pozemku na pripevnenie pätiek v chatovej oblasti pani Darii
Foltýnovej.

K bodu 7:
Diskusia
Poslanec Imrich Lukács navrhol poslancom, kto má možnosť, nech príde pomáhať pri vyprázdnení
budovy škôlky.
K bodu 8:
Záver
Starostka obce poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí, popriala každému príjemné a šťastné
prežitie vianočných sviatkov a uzavrela zasadnutie OZ.

Valéria Lukácsová
starostka obce
v.r.
Zapisovateľka:
Ing. Melinda Földes v.r.
Overovatelia:

Edita Lukácsová v.r.
Rudolf Varga v.r.

