ZÁPISNICA
z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Komoči,
konaného dňa 30. júna 2016, o 10.00 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
Peter Ďuran
Ing. Elemír Pál
Oto Veres
Tibor Salgó – hlavný kontrolór obce

Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Schválenie programu rokovania
Kontrola uznesení

5. Správa nezávislého audítora za rok 2015
6. Inventarizácia k 31.12.2015
7. Správa hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Komoča za rok 2015
8. Záverečný účet obce Komoča za rok 2015
9. Nárvh na úpravu rozpočtu na rok 2016 č. 2
10.
11.
12.
13.

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 prítomných a ospravedlnila sa, že zo zdravotných
dôvodov nemohla sa zúčastniť na poslednom zasadnutí obecného zástupiteľstva. Skonštatovala, že zo
7 poslancov počet prítomných je 4 . 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: Imricha Lukácsa a Ing. Tibora Dobaiho,
za overovateľov zápisnice poslancov: Ing. Ladislava Plautera a Rudolfa Vargu 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. 24/30062016).

K bodu 3:
Schválenie programu rokovania
Starostka obce predložila na schválenie program zasadnutia uvedený v pozvánke s tým, že
z programového bodu 10. Žiadosti sa vynechajú tie žiadosti, na schválenie ktorých je potrebná 3/5
väčšina všetkých poslancov. Sú to žiadosti od týchto žiadateľov: Jozef Somogyi, Ing. Zsolt Plankó
a Zoltán Pavlovič.

Hlasovanie jednotlivých poslancov za schválenie Programu III. 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 III. zasadnutia OZ predložený starostkou
obce (Uznesenie č. 25/30062016)

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.
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K bodu 5:
Správa nezávislého audítora za rok 2015
Starostka obce konštatovala, že poslanci obdržali správu nezávislého audítora za rok 2015
mailom spolu s pozvánkou. Ďalej uviedla, že audit finančných výkazov účtovnej závierky za
hospodársky rok 2015 pre obec vykonal nezávislý audítor Ing. Jozef Szekeres začiatkom júna. Jeho
správa je pozitívna, nevytýkal nič proti vedeniu účtovníctva obce, všetky dokumenty našiel v poriadku.
Starostka obce poprosila účtovníčku obce, Ildikó Soókyovú, aby sa vyjadrila k tejto správe. Účtovníčka
uviedla, že správa bola prejednaná na zasadnutí finančnej komisie. Predseda finančnej komisie Ing.
Tibor Dobai oboznámil poslancom, že dňa 16.6.2016 zasadala finančná komisia. Medzi programovými
bodmi ich rokovania bola aj správa audítora za rok 2015. Uviedol, že správa audítora vyhlasuje, že
účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Obce Komoča k 31.12.2015
a výsledky jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom
o účtovníctve. Finančná komisia navrhla zastupiteľstvu správu audítora za rok 2015 brať na vedomie.
Poslanci obecného zastupiteľstva nemali žiadne pripomienky k správe.
Starostka dala návrh uznesenia na schválenie.

Hlasovanie jednotlivých poslancov za Správu nezávislého audítora za rok 2015
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

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

Obecné zastupiteľstvo v Komoči berie na vedomie Správu nezávislého audítora za rok 2015
bez pripomienok (Uznesenie č. 26/30062016).

K bodu 6:
Inventarizácia k 31.12.2015
Starostka poprosila predsedu finančnej komisie Ing. Tibora Dobaiho, aby sa vyjadril k tomuto
programovému bodu. Predseda komisie uviedol, že na zasadnutí finančnej komisie dňa 16.6.2016 bola
prerokovaná aj Inventarizácia k 31.12.2015. Účtovníčka obce predložila komisii Inventarizačný zápis
Obce Komoča za rok 2015. Komisia prekontrolovala jednotlivé doklady, nenašli žiadne nedostatky
a navrhli zastupiteľstvu schváliť Inventarizáciu Obce Komoča za rok 2015. Poslanci nemali žiadne otázky
a pripomienky k tomuto bodu.
Starostka dala návrh uznesenia na schválenie.

Hlasovanie jednotlivých poslancov za schválenie Inventarizácie Obce Komoča za
rok 2015
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

4 - Ing. Tibor Dobai, Imrich Lukács,
Ing. Ladislav Plauter, Rudolf Varga
-----
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Inventarizácia obce k 31.12.2015 bola schválená Obecným zastupiteľstvom v Komoči bez
pripomienok (Uznesenie č. 27/30062016).

K bodu 7:
Správa hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Komoča za rok 2015
Starostka informovala poslancov, že hlavný kontrolór obce, Ing. Salgó je odcestovaný, jeho
správa bola rozposlaná poslancom ako súčasť materiálu na zasadnutie. Konštatovala, že správa bola
vypracovaná po konzultáciách s účtovníčkou obce Ildikó Soókyovou. Poslanci obecného zastupiteľstva
nemali žiadne pripomienky k správe. Starostka dala správu hlavného kontrolóra na schválenie.
Hlasovanie jednotlivých poslancov za Správu hlavného kontrolóra
k záverečnému účtu obce Komoča za rok 2015
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

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

Obecné zastupiteľstvo v Komoči berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra k záverečnému
účtu Obce Komoča za rok 2015 bez pripomienok (Uznesenie č. 28/30062016).

K bodu 8:
Záverečný účet Obce Komoča za rok 2015
Starostka obce informovala poslancov, že ďalším bodom rokovania je Záverečný účet Obce Komoča za
rok 2015, ktorého návrh poslanci obdržali v materiáli na zasadnutie. Zároveň poprosila predsedu
finančnej komisie, Ing. Tibora Dobaiho, aby sa vyjadril k tomuto programovému bodu. Predseda
komisie konštatoval, že na zasadnutí finančnej komisie dňa 16.6.2016 boli prekonzultované jednotlivé
položky záverečného účtu s účtovníčkou obce. Následne finančná komisia prerokovala hospodárenie
obce za rok 2015. Po dôkladnom zvážení finančná komisia navrhla zastupiteľstvu schváliť Záverečný
účet Obce Komoča za rok 2015 podľa predloženého návrhu a schváliť celoročné hospodárenie bez
výhrad. Zároveň navrhla schváliť použitie prebytku rozpočtového hospodárenia podľa predloženého
návrhu v záverečnom účte nasledovne:
- na tvorbu rezervného fondu vo výške 10 598,02 EUR,
- na bežné výdavky budúceho roka vo výške 10 598,02 EUR.

Hlasovanie jednotlivých poslancov o schválenie Záverečného účtu Obce
Komoča za rok 2015 a celoročného hospodárenia bez výhrad
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

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

Záverečný účet Obce Komoča za rok 2015 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Komoči
bez výhrad (Uznesenie č. 29/30062016).
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K bodu 9:
Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2016 č. 2

Starostka obce v krátkosti uviedla, že úprava rozpočtu bola potrebná v dôsledku prijatej
dotácie na minuloročný projekt s názvom Stretnutie tradícií a kultúr v minulosti a v prítomnosti zo
zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Účtovníčka obce Ildikó Soókyová vysvetlila
zastupiteľstvu jednotlivé položky návrhu, ktorý poslanci obdržali spolu s pozvánkou. Celkový rozpočet
Obce Komoča na rok 2016 sa po úprave č. 2 zvýši o 10.508,- EUR na príjmovej ako aj na výdavkovej
časti. Poslanci nemali žiadne otázky a pripomienky k tomuto bodu.

Hlasovanie jednotlivých poslancov o schválení Návrhu na úpravu rozpočtu na
rok 2016 č. 2
Za:
4 - Ing. Tibor Dobai, Imrich Lukács,
Ing. Ladislav Plauter, Rudolf Varga
Proti:
--Zdržal sa hlasovania:
---

Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2016 č. 2 bol schválený obecným zastupiteľstvom
(Uznesenie č. 30/30062016).
K bodu 10:
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
bodu preto boli vyradené žiadosti od týchto žiadateľov: Jozef Somogyi, Ing. Zsolt Plankó a Zoltán
Pavlovič.
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 žiadateľa - Savel Mikuláš, Bešeňov

Hlasovanie jednotlivých poslancov o schválení Žiadosti o odkúpenie
pozemku: geometrickým plánom č. 54/2016 novovytvorené parcely reg. „C“
KN č.: 827/146 a reg. „C“ KN č.: 827/149 spolu o výmere 100 m2 do osobného
vlastníctva žiadateľovi Savel Mikuláš za predajnú cenu 15,- EUR / m2.
Za:
4 - Ing. Tibor Dobai, Imrich Lukács,
Ing. Ladislav Plauter, Rudolf Varga
Proti:
--Zdržal sa hlasovania:
---
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Žiadosť o odkúpenie pozemku v chatovej oblasti bola žiadateľovi – Savel Mikuláš schválená
Obecným zastupiteľstvom v Komoči (Uznesenie č. 31/30062016).
2. Žiadosť o odkúpenie pozemku do osobného vlastníctva od žiadateľa - Ladislav Rétfalvy, Bešeňov
Hlasovanie jednotlivých poslancov o schválení Žiadosti o odkúpenie
pozemku: geometrickým plánom č. 51/2016 novovytvorené parcely reg. „C“
KN č.: 827/144 a reg. „C“ KN č.: 827/147 spolu o výmere 100 m2 do osobného
vlastníctva žiadateľovi Ladislav Rétfalvy 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 – Ladislav Rétfalvy schválená
Obecným zastupiteľstvom v Komoči (Uznesenie č. 32/30062016).

3. Žiadosť o odkúpenie pozemku do osobného vlastníctva od žiadateľa - Attila Gál, Nesvady
Hlasovanie jednotlivých poslancov o schválení Žiadosti o odkúpenie
pozemku: geometrickým plánom č. 9/2016 novovytvorené parcely reg. „C“
KN č.: 827/110 a reg. „C“ KN č.: 827/140 spolu o výmere 100 m2 do osobného
vlastníctva žiadateľovi Attila Gál 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 – Attila Gál schválená
Obecným zastupiteľstvom v Komoči (Uznesenie č. 33/30062016).

4. Žiadosť o odkúpenie pozemku do osobného vlastníctva od žiadateľa - Kristián Kecskés, Bešeňov
Hlasovanie jednotlivých poslancov o schválení Žiadosti o odkúpenie
pozemku: geometrickým plánom č. 52/2016 novovytvorené parcely reg. „C“
KN č.: 827/102 a reg. „C“ KN č.: 827/148 spolu o výmere 100 m2 do osobného
vlastníctva žiadateľovi Kristián Kecskés 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 – Kristián schválená
Obecným zastupiteľstvom v Komoči (Uznesenie č. 34/30062016).
Zároveň starostka obce informovala poslancov, že na obecný úrad bola podaná žiadosť od
Kristiána Sviteka, ktorý prenajíma v Komoči budovu krčmy. V súvislosti so zámerom prevádzkovať
terasu popri pohostinskom zariadení Stará Krčma U kamoša v Komoči žiada o súhlas zriadenie terasy
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pred budovou krčmy na verejnom priestore obce. Poslanci jednohlasne dohodli, že udeľujú súhlas
žiadateľovi na zriadenie terasy na túto sezónu do konca roka.

K bodu 11:
Rôzne
Starostka informovala poslancov, že bola zrealizovaná v obci výmena verejného osvetlenia na
LED svietidlá z vlastných zdrojov obce. Zo všetkých 100 svietidiel v obci bolo v tejto prvej etape
vymenených 54 svietidiel pozdĺž hlavnej cesty, v ulici kostola a v ulici pošty. Starostka obce poďakovala
poslancovi Rudolfovi Vargovi za odborný prístup a pomoc, ktorý poskytol pri zrealizovaní tohto zámeru
a pri verejnom obstarávaní. Je naplánované pokračovanie výmeny svietidiel verejného osvetlenia,
akonáhle to zdroje obce získané z predaja pozemkov v chatovej oblasti umožňujú.
Ďalej starostka uviedla, že sú hotové chodníky v obecnom parku, ako 3. etapa projektu Úpravy
verejného priestranstva s vytvorením oddychovej plochy v obci Komoča. Zároveň pri príležitosti 600.
výročia obce bol postavený múr v parku, na ktorom bude umiestnený a odhalený pri obecných
oslavách erb obce zhotovený z kovaného železa a pamätná tabuľa. Poslanci odsúhlasili dvojjazyčný text
pamätnej tabule.
Starostka obce oboznámila poslancov s programom obecných osláv, ktorý bol prerokovaný
a zostavený na schôdzi, na ktorú boli pozvaní predseda a členovia kultúrnej komisie, farár Attila Sasák
a farárka Ilona Sasák. Obecné oslavy v tomto roku by boli dvojdňové. Piatok podvečer by sa začal
program odhalením pomníka pri príležitosti 600. výročia obce v parku a slávnostným programom
a recepciou v kultúrnom dome. Na sobotu sa plánuje voľnejší program, ktorý sa začína sadením
pamätného stromu pri príležitosti 600 výročia. Pokračovalo by sa zábavnými hudobnými programami,
kde by vystúpili miestni speváci a zábavou až do rána. Občerstvenie by bolo zabezpečené gulášom,
varenie zabezpečí miestne poľovnícke združenie a narodeninovou tortou obce. Pre deti by boli
zabezpečené sprievodné aktivity ako skákací hrad, trampolína, drevené hračky.
Na záver starostka informovala poslancov, že plánové zastavanie strechy materskej školy 4
bytovými jednotkami sa nezačne počas letných prázdnin v škôlke v dôsledku finančných problémov zo
strany dodávateľa Hold s.r.o.

K bodu 12:
Diskusia
Imrich Lukács informoval poslancov, že sa začali v spolupráci s reformovaným kresťanským úradom
práce oplotenia medzi nájomnými bytmi a záhradou farského úradu. Po vzájomnej dohode náklady
betónového základu a stĺpov znáša farský úrad a pletivo zabezpečuje obecný úrad.

Imrich Lukács navrhol poslancom, či by nemohli obecné dni v piatok po slávnostnom programe
skončiť večer diskotékou, hudba DJ a vystúpenie maďarskej zábavnej skupiny Matyi és a hegedűs.
Poslanci dohodli, že piatok večer bude slávnostná časť a v sobotu večer zábavná časť obecných dní.
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