ZÁPISNICA
z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Komoči,
konaného dňa 18. februára 2016, o 18.00 hod. v budove obecného úradu.
__________________________________________________________________________________

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

Zamestnanci OcÚ:
Ostatní:
Ospravedlnení:

Valéria Lukácsová
Imrich Lukács
Ing. Tibor Dobai
Peter Ďuran
Ing. Elemír Pál
Ing. Ladislav Plauter
Rudolf Varga
Oto Veres
Ing. Melinda Földes
JUDR. Ing. Ivan Katona – právnik
JUDR. Valéria Sedláková - prokurátorka
Tibor Salgó – hlavný kontrolór obce

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Schválenie programu rokovania
Kontrola uznesení
Prejednanie protestu prokurátora
Prerokovanie upozornenia prokurátora – rozšírenie programu rokovania
Návrh VZN obce Komoča č. 1/2016 o používaní pyrotechnických výrobkoch na území obce
Komoča
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Komoča na roky 2016–2022
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Komoča na rok 2016
Informácie o podaných a o pripravovaných žiadostiach o nenávratný finančný príspevok a
dotácie
Zmluva o spolupráci a propagácii
Rôzne
Žiadosti
Diskusia
Záver

K bodu 1:
Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Komoči otvorila a viedla Valéria Lukácsová, starostka
obce. V úvode privítala poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných a skonštatovala, že
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zo 7 poslancov počet prítomných je 6 (poslanec Ing. Elemír Pál došiel o 5 minút neskôr). 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: Imricha Lukácsa a Ing. Tibora Dobaiho,
za overovateľov zápisnice poslancov: Ota Veresa a Ing. Ladislava Plautera a za zapisovateľku určila: Ing.
Melindu Földes – zamestnankyňu obecného úradu.

Hlasovanie jednotlivých poslancov
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

6 - Ing. Tibor Dobai, Peter Ďuran, Imrich Lukács,
Ing. Ladislav Plauter, Rudolf Varga, Oto Veres
-----

Návrh bol schválený (Uznesenie č. 1/18022016).

K bodu 3:
Schválenie programu rokovania
Starostka obce predložila na schválenie program zasadnutia, ktorý navrhla rozšíriť na
požiadanie prokurátorky bodom - prerokovanie upozornenia prokurátora podľa § 28 odsek 1 zákona
č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov k VZN obce Komoča číslo 1/2015
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Hlasovanie jednotlivých poslancov za schválenie rozšíreného programu zasadnutia OZ o bod
prerokovania upozornenia prokurátora.
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

7 - Ing. Tibor Dobai, Peter Ďuran, Imrich Lukács, Ing. Elemír Pál,
Ing. Ladislav Plauter, Rudolf Varga, Oto Veres
-----

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili rozšírený program zasadnutia OZ predložený
starostkou obce (Uznesenie č. 2/18022016)

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:
Prejednanie protestu prokurátora
Tento bod programu viedla Judr. Valéria Sedláková – zástupca okresnej prokuratúry v Nových
Zámkoch. Písomné znenie protestu prokurátora obdržali poslanci mailom spolu s pozvánkou a tvorí aj
prílohu zápisnice.
Prokurátorka oboznámila prítomným, že v netrestnej oblasti činnosti prokuratúry bolo
preskúmané VZN obce Komoča číslo 1/2011 o verejnom poriadku. Po jeho preskúmaní došla k záveru,
že toto nariadenie odporuje zákonu. Zistenia prokuratúry sú podrobne uvedené v proteste. Na úvod
v krátkosti uviedla, že pri prijímaní VZN treba sa riadiť určitými zásadami: neopisovať zákon,
nepreberať povinnosti, ktoré vyplývajú zo zákona, nepreberať do VZN ako úpravu vlastnú skutkové
podstaty jednotlivých prístupkov, správnych deliktov alebo iných protiprávnych konaní a nad rámec
zákona nemožno ukladať nové povinnosti, ktoré nevyplývajú zo zákona alebo nie sú v jeho medziach.
Prokurátorka neprečítala celý protest, nakoľko ho mali poslanci k dispozícii. Vytýkala len niektoré body,
ako napr. : udržanie verejného poriadku, nočný pokoj, povinnosti v oblasti používania verejného
priestranstva, jazda dopravnými prostriedkami, používanie pyrotechnických predmetov zábavnej
pyrotechniky, ustanovenia o sankciách za porušenie VZN a ustanovenia upravujúce výkon kontrolnej
činnosti, úprava pravidiel verejného poriadku v bytových domoch. Na záver prokurátorka navrhla
obecnému zastupiteľstvu v tom prípade ak vyhovejú tomuto protestu, aby následne zrušili toto VZN,
nakoľko VZN ako celok neobstojí a je v rozpore so zákonom.
Otázky poslancov a právnika obce týkajúce sa protestu boli prokurátorkou zodpovedané.
Starostka vyzývala poslancov obecného zastupiteľstva, aby hlasovali za vyhovenie protestu
prokurátora.

Hlasovanie jednotlivých poslancov za vyhovenie protestu Okresnej prokuratúry
Nové Zámky Pd 294/15/4404-11 zo dňa 27.01.2016 proti Všeobecne záväznému
nariadeniu obce Komoča č. 1/2011 o verejnom poriadku
Za:

Proti:
Zdržal sa hlasovania:

7 - Ing. Tibor Dobai, Peter Ďuran, Imrich Lukács,
Ing. Elemír Pál, Ing. Ladislav Plauter, Rudolf Varga,
Oto Veres
-----

Obecné zastupiteľstvo v Komoči berie na vedomie protest Okresnej prokuratúry Nové Zámky
Pd 294/15/4404-11 zo dňa 27.01.2016 proti Všeobecne záväznému nariadeniu obce Komoča č. 1/2011
o verejnom poriadku a vyhovie protestu Okresnej prokuratúry Nové Zámky Pd 294/15/4404-11 zo dňa
27.01.2016 proti Všeobecne záväznému nariadeniu obce Komoča č. 1/2011 o verejnom poriadku
(Uznesenie č. 3/18022016).

K bodu 6:
Prerokovanie upozornenia prokurátora
Tento bod programu viedla Judr. Valéria Sedláková – zástupca okresnej prokuratúry v Nových
Zámkoch. Prokurátorka oboznámila prítomným, že v netrestnej oblasti činnosti prokuratúry bolo tiež
preskúmané VZN obce Komoča číslo 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady. Písomné znenie upozornenia poslanci neobdržali, nakoľko
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starostke bolo doručené predchádzajúci deň. Po jeho preskúmaní boli zistené porušenia zákona tak
v procesnom postupe pri prijímaní tohto VZN ako aj v samotnom obsahu VZN. Vo vzťahu k procesnému
postupu prokurátorka dala do pozornosti, že každý návrh VZN musí byť zverejnený nielen na úradnej
tabuli v obci, ale musí byť zverejnený na internetovej adrese obce, keďže ju obec má zriadenú.
Porušenie tohto uznesenia nemá za následok, že následne schválené VZN je neplatné. V upozornení sú
ďalej uvedené aj určité formálne pochybenia. Prokurátorka ďalej v krátkosti oboznámila poslancov
podstatou upozornenia. Výhrady voči samotnému obsahu VZN sa týkali tieto časti: určenie zvýšenia
dane zo stavieb pri viacpodlažných stavbách, spôsoby platenia dane, daň za užívanie verejného
priestranstva, miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, spoločné
a záverečné ustanovenia.
Na odstránenie porušenia zákonnosti prokurátorka navrhla obecnému zastupiteľstvu prijať
nasledovné opatrenia:
1. prejednať upozornenie a rozhodnúť o ňom za jej prítomnosti
2. pri prijímaní VZN dodržiavať zákonom stanovený procesný postup, najmä návrhy VZN
zverejňovať aj na internetovej adrese obce,
3. zosúladiť VZN číslo 1/2015 so zákonom, avšak až od 01.01.2017 v tej časti, kde je možné
zavádzať sadzby a upravovať určité náležitosti len k 01.01. kalendárneho roka.
4. zosúladiť Daň za užívanie verejného priestranstva prijatím VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č.
1/2015 na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré bude nasledovať po tomto
zasadnutí.
Poslanci nemali žiadne pripomienky a otázky k upozorneniu prokurátora.
Starostka vyzývala poslancov obecného zastupiteľstva, aby hlasovali za vyhovenie
upozorneniu prokurátora k VZN obce Komoča číslo 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Hlasovanie jednotlivých poslancov za vyhovenie upozorneniu prokuratúry a za
realizáciu a schválenie potrebných úprav a doplnení k VZN č. 1/2015 na ďalšom
zasadnutí obecného zastupiteľstva
Za:

Proti:
Zdržal sa hlasovania:

7 - Ing. Tibor Dobai, Peter Ďuran, Imrich Lukács,
Ing. Elemír Pál, Ing. Ladislav Plauter, Rudolf Varga,
Oto Veres
-----

Obecné zastupiteľstvo v Komoči berie na vedomie upozornenie prokurátora k VZN obce
Komoča číslo 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady a vyhovie upozorneniu prokurátora k VZN obce Komoča číslo 1/2015 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a schvaľuje realizáciu
a schválenie potrebných úprav a doplnení k VZN č. 1/2015 na ďalšom zasadnutí obecného
zastupiteľstva (Uznesenie č. 4/18022016).

K bodu 7:
Návrh VZN obce Komoča č. 1/2016 o používaní pyrotechnických výrobkoch na území obce Komoča
Starostka konštatovala, že návrh VZN obce Komoča č. 1/2016 o používaní pyrotechnických
výrobkoch na území obce Komoča bolo vyvesené a zverejnené patričným spôsobom a bolo doručené
každému poslancovi. Starostka poprosila prítomných, aby sa vyjadrili k tomuto návrhu. Pán poslanec
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Oto Veres sa opýtal, či zákaz je platný iba na verejnom priestranstve alebo aj inde – doma. Otázka
poslanca bola zodpovedaná právnikom obce, ktorý vysvetlil, že zákaz je platný na celom území obce.
Ďalej poslanci upozornili na preklep v určení času, namiesto 22.00 je písaný v návrhu 223.00.
Prokurátorka k návrhu VZN obce Komoča č. 1/2016 o používaní pyrotechnických výrobkoch na území
obce Komoča uplatnila tiež svoje pripomienky. Poslanci s prokurátorkou a právnikom obce
prediskutovali pripomienky k tomuto návrhu.
Poslanci na základe pripomienok prokurátorky sa jednohlasne rozhodli, že stiahnú z programu
schválenie Návrhu VZN obce Komoča č. 1/2016 o používaní pyrotechnických výrobkoch na území obce
Komoča a prejednajú ho na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Hlasovanie jednotlivých poslancov o stiahnutí z programu schválenie Nárvhu
VZN obce Komoča č. 1/2016 i používaní pyrotechnických výrobkoch
na území obce Komoča
Za:

Proti:
Zdržal sa hlasovania:

7 - Ing. Tibor Dobai, Peter Ďuran, Imrich Lukács,
Ing. Elemír Pál, Ing. Ladislav Plauter, Rudolf Varga,
Oto Veres
-----

Po prejednaní tohto bodu prokurátorka sa rozlúčila s prítomnými a odišla zo zasadnutia.
K bodu 8:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Komoča na roky 2016 – 2022
Starostka obce informovala poslancov, že nový PHSR obce Komoča na roky 2016 – 2022
vypracovala projekčná kancelária RRA Komárno, ktorá už od jesene minulého roku zbierala podklady
a pracovala na tomto dokumente. Zároveň konštatovala, že PHSR je veľmi dôležitým dokumentom pri
zadávaných žiadostiach o nenávratný finančný príspevok. Ďalej oboznámila poslancom, že podľa novej
metodiky PHSR je otvorený dokument, ktorý treba raz ročne k aprílu prehodnotiť, v prípade potreby je
možné zmeniť alebo doplniť a poslať hlásenie o vyhodnotení na VÚC Nitra. Na tento účel je potrebný
zriadiť Koordinačnú komisiu, v ktorej by mali byť zastúpení hlavní predstavitelia samosprávy (starosta,
predsedovia komisií pri obecnom zastupiteľstve).
Poslanci obdržali PHSR obce Komoča na roky 2016-2022 v elektronickej podobe spolu
s pozvánkou. Starostka opýtala poslancov, či majú nejaké otázky k tomuto dokumentu. Poslanci
obecného zastupiteľstva nemali žiadne pripomienky k PHSR. Starostka dala dokument na schválenie.

Hlasovanie jednotlivých poslancov o schválenie Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce Komoča na roky 2016 - 2022
Za:

Proti:
Zdržal sa hlasovania:

7 - Ing. Tibor Dobai, Peter Ďuran, Imrich Lukács,
Ing. Elemír Pál, Ing. Ladislav Plauter, Rudolf Varga,
Oto Veres
-----

PHSR obce Komoča na roky 2016-2022 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Komoči bez
pripomienok (Uznesenie č. 5/18022016).
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Starostka obce navrhla zriadiť Koordinačnú komisiu v tomto zložení: predsedovia komisií pri
obecnom zastupiteľstve, zástupca starostu a starosta. Predložila poslancom návrh zloženia
Koordinačnej komisie na schválenie.
Hlasovanie jednotlivých poslancov o schválenie zloženia Koordinačnej
komisie podľa návrhu
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

7 - Ing. Tibor Dobai, , Imrich Lukács,
Ing. Ladislav Plauter, Rudolf Varga, Oto Veres
1 - Peter Ďuran
1 - Ing. Elemír Pál

Návrh bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Komoči (Uznesenie č. 6/18022016).

K bodu 9:
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Komoča na rok 2016
Starostka konštatovala, že spolu s pozvánkou poslanci obdržali aj Plán kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra Obce Komoča na rok 2016. Poprosila poslancov, aby vyjadrili prípadné
pripomienky k tomuto plánu. Zároveň informovala poslancov, že hlavný kontrolór obce Ing. Salgó je
odcestovaný a preto sa nezúčastni zasadnutia.
Poslanec Ing. Elemír Pál mal otázku k 7. bodu plánu, ktorá mu bola zodpovedaná právnikom
obce.
Hlasovanie jednotlivých poslancov o schválení Plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce Komoča na rok 2016
Za:
6 - Ing. Tibor Dobai, Peter Ďuran, Imrich Lukács,
Ing. Ladislav Plauter, Rudolf Varga, Oto Veres
Proti:
--Zdržal sa hlasovania:
1 - Ing. Elemír Pál

Plán bol schválený obecným zastupiteľstvom (Uznesenie č. 7/12022016).

K bodu 10:
Informácie o podaných a o pripravovaných žiadostiach o nenávratný finančný príspevok a dotácie
Starostka oboznámila poslancom, že ako na predchádzajúcich zasadnutiach už bolo
prerokované, obec podáva žiadosti o NFP na výzvy, ktoré boli zverejnené 27. októbra pre obce do 1000
obyvateľov z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.
Žiadosť na rekonštrukciu chodníkov na ulici kostola bola podaná do 10. februára 2016.
Nasledujúci termín podania žiadosti je do 25. februára 2016 na rekonštrukciu starej budovy
materskej školy s názvom: „Rekonštrukcia nevyužitého objektu na spolkovú a komunitnú činnosť v obci
Komoča“. Všetky potrebné podklady boli odovzdané projekčnej firme, už sa čaká len na prípravu
žiadosti.
Ďalším projektom je „Zateplenie obecného úradu s využitím OZE v obci Komoča“. Starostka
konštatovala, že aj na tento projekt podáva obec žiadosť o nenávratný fin. príspevok na ministerstvo
pôdohospodárstva. Avšak tu má obec najmenšiu šancu na úspešnosť projektu, nakoľko v tejto výzve je
vyčlenená menšia čiastka, preto menej žiadostí bude úspešných. Máme možnosť získať financie na
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tento zámer aj cez Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru, kde bola zverejnená výzva 7.12.2015
pre Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov. Výška vyčlenených finančných
prostriedkov zo zdrojov EÚ je 150 mil. EUR. Prvá uzávierka bola 15.1.2016 a následne bude 15.03.2016.
Na podanie tejto žiadosti je potrebné uznesenie obecného zastupiteľstva o schválení predloženia
žiadosti nenávratného finančného príspevku na projekt a samotnú realizáciu projektu s názvom
"Energetická efektívnosť pre obec Komoča", v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC431-2015-6 a schválenie
výšky maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany obce Komoča z celkových
oprávnených nákladov projektu. Starostka konštatovala, že na komisii životného prostredia bola
možnosť podania tohto projektu prejednaná. Predseda komisie Ing. Ladislav Plauter uviedol, že na
zasadnutí komisie členovia jednohlasne dohodli, že odporúčajú obecnému zastupiteľstvu
schváliť podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre zateplenie obecného úradu súbežne aj
cez Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru (SIEA), aj pri znášaní nákladov spoluúčasti obce.
Spoluúčasť obce je stanovená podľa dosiahnutia percentuálnej úspory potreby energie na vykurovanie
v rozhraní od 5%-15%. Spoluúčasť obce podľa energetického auditu má byť pri 60% úspory 5%.
Poslanci obecného zastupiteľstva spolu so starostkou prediskutovali svoje otázky a pripomienky
k tomuto projektu. Starostka dala návrh uznesenia na schválenie.
Hlasovanie jednotlivých poslancov o schválení predloženia žiadosti o
poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt a samotnú
realizáciu projektu s názvom "Energetická efektívnosť pre obec Komoča", v
rámci výzvy OPKZP-PO4-SC431-2015-6.
Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany obce
Komoča z celkových oprávnených nákladov projektu je 20 000 EUR.
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

5 - Ing. Tibor Dobai, Imrich Lukács,
Ing. Ladislav Plauter, Rudolf Varga, Oto Veres
--2 – Peter Ďuran, Ing. Elemír Pál

Návrh uznesenia bol schválený
8/18022016).

Obecným zastupiteľstvom v Komoči

(Uznesenie č.

K bodu 10:
Zmluva o spolupráci a propagácii

Starostka hodnotila pozitívne minuloročnú spoluprácu s novozámockou televíziou.
Prostredníctvom regionálnej relácie sa zviditeľnia občianske združenia, fungujúce v obci a rôzne
spoločenské podujatia organizované v obci. Tieto relácie považuje za dobrú reklamu pre obec a
zároveň aj občanov obce napĺňa dobrým pocitom, keď vidia seba, svoju rodinu, deti, vnúčatá opätovne
v televízii. Starostka poprosila poslancov, aby sa vyjadrili k návrhu zmluvy o spolupráci a propagácii
s NZ TV pre rok 2016, materiál ktorého obdržali spolu s pozvánkou. Poslanci prediskutovali svoje otázky
a pripomienky k zmluve. Starostka dala návrh zmluvy na schválenie.
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Hlasovanie jednotlivých poslancov o schválení „Zmluvy o spolupráci
a propagácii“ medzi Obcou Komoča a Novocentrum Nové Zámky a.s. na rok
2016
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

5 - Ing. Tibor Dobai, Imrich Lukács,
Ing. Ladislav Plauter, Rudolf Varga, Oto Veres
--2 – Peter Ďuran, Ing. Elemír Pál

Zmluva o spolupráci a propagácii medzi Obcou Komoča a Novocentrum Nové Zámky a.s. na rok
2016 bola schválená Obecným zastupiteľstvom v Komoči (Uznesenie č. 9/18022016).

K bodu 11:
Rôzne

Starostka obce v tomto bode informovala poslancov, že na obecnom úrade bola nutná výmena
kotla, nakoľko obidvoje staré kotle prestali fungovať v najväčšej zime v januári. Do starých kotlí už
nebolo možné kúpiť náhradné súčiastky a dať si ich opraviť, preto bolo potrebné dve staré kotle
nahradiť jedným novým.
Ďalej informovala poslancov, že 5. marca 2016 nás čakajú Voľby do NR SR. Všetky potrebné
administratívne úlohy sú postupne zabezpečené obecným úradom. Hlasujúceho zo zahraničia
nebudeme mať a hlasovacie lístky budú postupne vydávané záujemcom.
Starostka zároveň znovu pripomínala poslancom, že v tomto roku oslávi obec 600. výročie
svojho založenia a 50. výročie zavedenia vyučovania v maďarskom jazyku v obci. Poprosila poslancov,
aby podelili svoje návrhy a nápady na oslavu tohto výročia.

K bodu 12:
Žiadosti
Starostka oboznámila poslancom, že v tomto bode sa bude rokovať o dvoch žiadostiach, podaných
na obecný úrad v Komoči:
1. Žiadosť o vyjadrenie sa k investičnej akcii – optická sieť Komoča
Starostka konštatovala, že táto žiadosť bola prejednaná na komisii a zároveň materiál investičného
zámeru obdržali poslanci spolu s pozvánkou. Podala slovo poslancovi pánovi Veresovi, ako členovi
komisie a odborníkovi, ktorý v týchto technickýh veciach sa vyzná lepšie, aby zodpovedal prípadné
otázky poslancov.
Pán poslanec Ing. Elemír Pál mal určité pripomienky k tejto žiadosti. Ako hlavné vytkol žiadateľovi: ak
investor - firma Hypernet s.r.o., ktorú nepoznáme, plánuje realizovať optické pripojenie rodinných
domov v obci Komoča na optickú sieť, v prvom rade by sa mal zúčastniť tohto zasadnutia a osobne
predviesť zastupiteľstvu svoje plány a nie prostredníctvom projekčnej kancelárie si vypýtať žiadosť
o vyjadrenie sa k investičnej akcii. Zároveň podľa neho by mali byť informovaní miestny poskytovatelia
služieb v tejto oblasti o tomto investičnom zámere. Ako ďalšie výhrady uviedol, že firma Hypernet s.r.o.
nemá žiadnu webovú stránku, je nová firma - zaevidovaná v Obchodnom registri len od 12.11.2015,
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zároveň ho nenašiel v registri firiem „Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových
služieb“, ktoré majú oprávnenie poskytnúť optický internet – na území obce Komoča oprávnenie majú
firmy Zemnet a Pentacom-Net.
Poslanci prediskutovali svoje otázky a pripomienky k tejto žiadosti.
Poslanec pán Peter Ďuran navrhol dať záporné stanovisko hneď z prvej minúty, nakoľko firma,
ktorá žiada niečo, načo nemá oprávnenie, už svedčí hneď o nejakej neserióznosti. Obecné
zastupiteľstvo došlo k záveru, že dajú firme šancu a na návrh poslanca Ing. Elemíra Pála pozvajú
investora na nasledujúce zasadnutie, aby prezentoval svoj zámer a potom sa rozhodne o tejto žiadosti.
Obecné zastupiteľstvo v Komoči odročilo túto žiadosť na ďalšie zasadnutie.
2. Žiadosť o odkúpenie pozemku do osobného vlastníctva
Starostka konštatovala, že na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva boli pozemky
v chatovej oblasti obce ponúknuté vlastníkom chát na odkúpenie do osobného vlastníctva.
Na obecný úrad bola podaná žiadosť od pána JUDr. Ivana Holiča a manželky Evy Holičovej
o odkúpenie pozemku s parcelným č. „C“ KN č.: 827/26 a „C“ KN č.: 827/138 do osobného vlastníctva
za predajnú cenu, ktorú obec ponúkla a prenájom pozemku s parcelným č. „C“ KN č.: 827/139.
Poslanci nemali žiadne otázky k tejto žiadosti. Starostka dala žiadosť na schválenie.
Hlasovanie jednotlivých poslancov o schválení Žiadosti o odkúpenie
pozemku s parcelným č. „C“ KN č.: 827/26 a „C“ KN č.: 827/138 spolu o
výmere 257 m2 do osobného vlastníctva za predajnú cenu 15,- EUR / m2.
Za:

Proti:
Zdržal sa hlasovania:

7 - Ing. Tibor Dobai, Peter Ďuran, Imrich Lukács,
Ing. Elemír Pál, Ing. Ladislav Plauter,
Rudolf Varga, Oto Veres
-----

Žiadosť o odkúpenie pozemku s parcelným č. „C“ KN č.: 827/26 a „C“ KN č.: 827/138 spolu o
výmere 257 m2 do osobného vlastníctva za predajnú cenu 15,- EUR/m2 bola schválená Obecným
zastupiteľstvom v Komoči (Uznesenie č. 10/18022016).
Starostka zároveň požiadala poslancov, aby hlasovali o prenájme pozemku s parcelným č.

„C“ KN č.: 827/139 žiadateľovi a určili cenu nájomného. Na základe výšky nájomného, určeného
ostatným nájomcom pozemkov v chatovej oblasti, poslanci dohodli na cene ročného nájomného vo
výške 0,40 EUR / m2 a o uzatvorení nájomnej zmluvy na dobu neurčitú so 6 mesačnou výpovednou
dobou.
Starostka predložila návrh na schválenie.
Hlasovanie jednotlivých poslancov o schválení prenájmu pozemku
s parcelným č. “C“ KN 827/139 o výmere 139 m2 za ročné nájomné vo výške
0,40 EUR / m2 žiadateľovi na dobu neurčitú so 6 mesačnou výpovednou
dobou.
Za:
7 - Ing. Tibor Dobai, Peter Ďuran, Imrich Lukács,
Ing. Elemír Pál, Ing. Ladislav Plauter,
Rudolf Varga, Oto Veres
Proti:
--Zdržal sa hlasovania:
---
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