UZNESENIE
z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Komoči
konaného dňa 20. novembra 2017
Uznesenie č. 38/20112017
Obecné zastupiteľstvo v Komoči schvaľuje:
Ing. Tibor Dobai, Edita Lukácsová
a) za overovateľov zápisnice :
b) za členov návrhovej komisie:
Imrich Lukács, Rudolf Varga
c) za zapisovateľku:
Ing. Melinda Földes

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva:

ZA:

6

Počet všetkých poslancov:

7

Počet prítomných poslancov:

6

PROTI:

0

0

ZDRŽAL SA:

Valéria Lukácsová
starostka obce
v.r.

Uznesenie č. 39/20112017
Obecné zastupiteľstvo v Komoči schvaľuje predložený Program V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Komoči bez pripomienok tak ako bol uvedený v obdržanej pozvánke.

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva:

ZA:

6

Počet všetkých poslancov:

7

Počet prítomných poslancov:

6

PROTI:

0

0

ZDRŽAL SA:

Valéria Lukácsová
starostka obce
v.r.

Uznesenie č. 40/20112017
Obecné zastupiteľstvo v Komoči určuje trojčlennú volebnú komisiu pre voľbu hlavného kontrolóra
v zložení:
A, predseda komisie :
Ing. Plauter Ladislav
B, členovia komisie:
Edita Lukácsová
Ing. Dobai Tibor

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva:

ZA:

6

Počet všetkých poslancov:

7

Počet prítomných poslancov:

6

PROTI:

0

0

ZDRŽAL SA:

Valéria Lukácsová
starostka obce
v.r.

Uznesenie č. 41/20112017
Obecné zastupiteľstvo v Komoči volí na základe výsledkov voľby hlavného kontrolóra Obce Komoča Ing.
Tibor Salgó do funkcie hlavného kontrolóra obce na obdobie 6 rokov /2018 – 2023/ s rozsahom úväzku
0,10 a poveruje starostu obce podpísaním pracovnej zmluvy dňom 1.1.2018 do 31.12.2023.

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva:

ZA:

6

Počet všetkých poslancov:

7

Počet prítomných poslancov:

6

PROTI:

0

0

ZDRŽAL SA:

Valéria Lukácsová
starostka obce
v.r.

Uznesenie č. 42/20112017
Obecné zastupiteľstvo v Komoči v zmysle ust. § 18c zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov:
A, schvaľuje plat hlavného kontrolóra Obce Komoča vo výške 117,00 € / mesiac
B, schvaľuje mesačnú odmenu vo výške 30 % z jeho mesačného platu, a to počínajúc mesiacom
január 2017.

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva:

ZA:

6

Počet všetkých poslancov:

7

Počet prítomných poslancov:

6

PROTI:

0

0

ZDRŽAL SA:

Valéria Lukácsová
starostka obce
v.r.

Uznesenie č. 43/20112017
Obecné zastupiteľstvo v Komoči súhlasí s výkonom inej zárobkovej činnosti hlavného kontrolóra obce.
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva:

ZA:

6

Počet všetkých poslancov:

7

Počet prítomných poslancov:

6

PROTI:

0

0

ZDRŽAL SA:

Valéria Lukácsová
starostka obce
v.r.

Uznesenie č. 44/20112017
A) Obecné zastupiteľstvo v Komoči schvaľuje bezprogramový rozpočet obce Komoča na rok 2018
podľa predloženého návrhu bez pripomienok.

Rozpočet v celých €

Príjem

Výdavky

Bežný

306 493

277 838

Kapitálový
Finančné operácie

SPOLU

-

36 823

20 000

11 832

326 493

326 493

B) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie viacročný rozpočet obce Komoča na roky 2019
a 2020 bez pripomienok.

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva:

ZA:

6

Počet všetkých poslancov:

7

Počet prítomných poslancov:

6

PROTI:

0

0

ZDRŽAL SA:

Valéria Lukácsová
starostka obce
v.r.

Uznesenie č. 45/20112017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce Komoča na
rok 2018 (2019 a 2020).

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva:

ZA:

6

Počet všetkých poslancov:

7

Počet prítomných poslancov:

6

PROTI:

0

0

ZDRŽAL SA:

Valéria Lukácsová
starostka obce
v.r.

Uznesenie č. 46/20112017
Obecné zastupiteľstvo v Komoči schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Komoča o
podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce č. 1/2017 podľa predloženého návrhu bez
pripomienok.
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva:

ZA:

6

Počet všetkých poslancov:

7

Počet prítomných poslancov:

6

PROTI:

0

0

ZDRŽAL SA:

Valéria Lukácsová
starostka obce
v.r.

Uznesenie č. 47/20112017
Obecné zastupiteľstvo v Komoči schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Komoča č. 2/2017 o
určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školskej jedálni pri MŠ v
zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Komoča podľa predloženého návrhu bez pripomienok.
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva:

ZA:

6

Počet všetkých poslancov:

7

Počet prítomných poslancov:

6

PROTI:

0

0

ZDRŽAL SA:

Valéria Lukácsová
starostka obce
v.r.

Uznesenie č. 48 /20112017
Obecné zastupiteľstvo v Komoči schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Komoča č. 3/2017
o prevádzkovom poriadku pohrebiska podľa predloženého návrhu bez pripomienok.
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva:

ZA:

6

Počet všetkých poslancov:

7

Počet prítomných poslancov:

6

PROTI:

0

0

ZDRŽAL SA:

Valéria Lukácsová
starostka obce
v.r.

Uznesenie č. 49 /20112017
Obecné zastupiteľstvo v Komoči schvaľuje odmenu pre zástupcu starostky – Imricha Lukácsa vo výške
500,- EUR /päťsto EUR/.

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva:

ZA:

4

Počet všetkých poslancov:

7

Počet prítomných poslancov:

6

PROTI:

1

1

ZDRŽAL SA:

Valéria Lukácsová
starostka obce
v.r.

Uznesenie č. 50 /20112017
Obecné zastupiteľstvo v Komoči neschvaľuje žiadosť p. Ivana Holiča a jeho manželky o odkúpenie
pozemku v chatovej oblasti na brehu rieky Váh.
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva:

ZA:

0

Počet všetkých poslancov:

7

Počet prítomných poslancov:

6

PROTI:

0

6

ZDRŽAL SA:

Uznesenie č. 51 /20112017

Valéria Lukácsová
starostka obce
v.r.

Obecné zastupiteľstvo v Komoči schvaľuje:
A:

•

v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) a c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
spôsob prevodu majetku obce priamym predajom, a to:
Geometrickým plánom č. 35974672-338/2016 na zameranie stavby a oddelenie pozemku parc. č.:
826/26, 827/92, vyhotoveným geodetom: MHLGEO s.r.o., so sídlom: Záhradnícka 16, 945 01 Komárno,
IČO: 35 974 672 zo dňa 18.01.2017:
‒
novovytvorená parcela reg. „C“ KN č.: 826/26, druh pozemku – zastavaná plocha o výmere 42
2
m , ktorá vznikla oddelením dielu č. 1 o výmere 42 m2 z parcely reg. „E“ KN č.: 827, druh pozemku –
lesný pozemok, evidovanej na LV č. 1810 vedenom na Okresnom úrade Nové Zámky, katastrálny odbor
pre obec Komoča,
‒
novovytvorená parcela reg. „C“ KN č.: 827/158, druh pozemku – ostatná plocha o výmere 200
2
m , ktorá vznikla oddelením dielu č. 2 o výmere 58 m2 z parcely reg. „E“ KN č.: 827, druh pozemku –
lesný pozemok, evidovanej na LV č. 1810 vedenom na Okresnom úrade Nové Zámky, katastrálny odbor
pre obec Komoča, a dielu č. 3 o výmere 142 m2 z parcely reg. „C“ KN č.: 827/92, druh pozemku – ostatná

plocha, evidovanej na LV č. 1 vedenom na Okresnom úrade Nové Zámky, katastrálny odbor pre obec
Komoča
v prospech: Dávid Thor, rod. Thor, bytom Bratislava a mal. Karin Thor, rod. Thor, bytom: Nové Zámky
vo výške spoluvlastníckeho podielu každého žiadateľa ½- ½ k celku za kúpnu cenu vo výške 15,- EUR /
m2.

B:

•

schvaľuje v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zmluvný prevod vlastníctva obce – kúpnou zmluvou a zmluvou o zriadení vecného bremena:
Geometrickým plánom č. 35974672-338/2016 na zameranie stavby a oddelenie pozemku parc. č.:
826/26, 827/92, vyhotoveným geodetom: MHLGEO s.r.o., so sídlom: Záhradnícka 16, 945 01 Komárno,
IČO: 35 974 672 zo dňa 18.01.2017:
‒
novovytvorená parcela reg. „C“ KN č.: 826/26, druh pozemku – zastavaná plocha o výmere 42
2
m , ktorá vznikla oddelením dielu č. 1 o výmere 42 m2 z parcely reg. „E“ KN č.: 827, druh pozemku –
lesný pozemok, evidovanej na LV č. 1810 vedenom na Okresnom úrade Nové Zámky, katastrálny odbor
pre obec Komoča,
‒
novovytvorená parcela reg. „C“ KN č.: 827/158, druh pozemku – ostatná plocha o výmere 200
2
m , ktorá vznikla oddelením dielu č. 2 o výmere 58 m2 z parcely reg. „E“ KN č.: 827, druh pozemku –
lesný pozemok, evidovanej na LV č. 1810 vedenom na Okresnom úrade Nové Zámky, katastrálny odbor
pre obec Komoča, a dielu č. 3 o výmere 142 m2 z parcely reg. „C“ KN č.: 827/92, druh pozemku – ostatná
plocha, evidovanej na LV č. 1 vedenom na Okresnom úrade Nové Zámky, katastrálny odbor pre obec
Komoča
v prospech: Dávid Thor, rod. Thor, bytom Bratislava a mal. Karin Thor, rod. Thor, bytom: Nové Zámky
vo výške spoluvlastníckeho podielu každého žiadateľa ½- ½ k celku za kúpnu cenu vo výške 15,EUR/m2.

Dôvodom hodného osobitného zreteľa je vysporiadanie vlastníckych práv. Žiadatelia a ich právny predchodcovia
dlhodobo užívajú predmetný pozemok. Na novovytvorenej parcele reg. ,,C“ KN č.: 826/26, druh pozemku –
zastavané plochy o výmere 42 m2 je postavená stavba v užívaní žiadateľov. Novovytvorená parcela reg. „C“ KN
č.: 827/158, druh pozemku – ostatné plochy o výmere 200 m2 slúži ako vstup k nehnuteľnosti v užívaní
žiadateľov, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s nehnuteľnosťou zameranou na
novovytvorenej parcele reg. ,,C“ KN č.: 826/26.

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva:

ZA:

6

Počet všetkých poslancov:

7

Počet prítomných poslancov:

6

PROTI:

0

Overovatelia:
Imrich Lukács v.r.
Rudolf Varga v.r.

0

ZDRŽAL SA:

Valéria Lukácsová
starostka obce
v.r.

ZÁPISNICA
z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Komoči,
konaného dňa 20. novembra 2017, o 13.00 hod. v budove obecného úradu.
__________________________________________________________________________________
Prítomní:
Starosta obce:

Valéria Lukácsová

Zástupca starostu obce:

Imrich Lukács

Poslanci OZ:

Ing. Tibor Dobai
Peter Ďuran
Edita Lukácsová
Ing. Ladislav Plauter
Rudolf Varga

Zamestnanci OcÚ:

Ildikó Soókyová
Ing. Melinda Földes

Ostatní:

JUDr. Ing. Katona Ivan – právnik
Ing. Tibor Salgó – hlavný kontrolór obce

Ospravedlnení:

Oto Veres

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

Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Schválenie programu rokovania
Kontrola uznesení
Voľba hlavného kontrolóra
Návrh rozpočtu obce Komoča na roky 2018, 2019, 2020 – email a stanovisko hlavného kontrolóra k
rozpočtu obce Komoča na roky 2018, 2019, 2020
Návrh VZN Obce Komoča o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce č. 1/2017
Návrh VZN Obce Komoča č. 2/2017 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole
a školskej jedálni pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Komoča
Návrh VZN Obce Komoča č. 3/2017 o prevádzkovom poriadku pohrebiska
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 a ostatných. Skonštatovala, že zo 7 poslancov počet prítomných
je 6. 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 Editu Lukácsovú, za
overovateľov zápisnice poslancov: Imricha Lukácsa a Rudolfa Vargu, a za zapisovateľku určila: Ing. Melindu
Földes – zamestnankyňu obecného úradu.
Hlasovanie jednotlivých poslancov
Za:

Proti:
Zdržal sa hlasovania:

6 - Ing. Tibor Dobai, Peter Ďuran, Edita
Lukácsová, Imrich Lukács, Ing. Ladislav Plauter,
Rudolf Varga
-----

Návrh bol schválený (Uznesenie č. 38/20112017).
K bodu 3:
Schválenie programu rokovania
Starostka obce predložila na schválenie Program V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Komoči tak
ako bol uvedený v obdržanej pozvánke.

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

6 - Ing. Tibor Dobai, Peter Ďuran, Edita Lukácsová, Imrich Lukács,
Ing. Ladislav Plauter, Rudolf Varga
-----

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili Program V. zasadnutia OZ predložený starostkou obce
(Uznesenie č. 39/20112017).
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:
Voľba hlavného kontrolóra
Starostka obce oboznámila poslancom, že na IV. zasadnutí schválili dnešnú voľbu hlavného kontrolóra.
Uviedla, že vyhlásenie o výberovom konaní na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra bolo patričným spôsobom
zverejnené v týždenníku Naše novosti, na obecnej webstránke a na informačnej tabuli obce. Na výzvu
v stanovenom termíne prišla na obec jedna žiadosť – žiadosť doterajšieho hlavného kontrolóra – Ing. Tibor Salgó.
Na základe požiadaviek, ktoré boli stanovené na predchádzajúcom zasadnutí uznesením č. 37/19092017, pri
otvorení obálky bolo potvrdené, že žiadosť Ing. Tibora Salga vyhovie stanoveným kritériám a môže byť zvolený
za hlavného kontrolóra. Starostka obce vyzvala poslancov na určenie trojčlennej volebnej komisie pre voľbu

hlavného kontrolóra. Navrhla dvoch členov navrhovej komisie: Ing. Tibora Dobaiho, Editu Lukácsovú
a za predsedu Ing. Ladislava Plautera.

Hlasovanie jednotlivých poslancov o schválení Ing. Tibora Dobaiho, Edity
Lukácsovej za členov a Ing. Ladislava Plautera za predsedu volebnej
komisie pre voľbu hlavného kontrolóra
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

6 - Ing. Tibor Dobai, Peter Ďuran, Edita Lukácsová,
Imrich Lukács, Ing. Ladislav Plauter, Rudolf Varga
-----

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili zloženie volebnej komisie pre voľbu hlavného kontrolóra
(Uznesenie č. 40/20112017).
Hlasovanie prebehlo tajným hlasovaním prostredníctvom hlasovacích lístkov.
hlavného kontrolóra tvorí prílohu č. 1.

Zápisnica z voľby

Pri voľbe hlavného kontrolóra poslanci schválili hlasovaním nasledovné uznesenia:
•

Uznesenie č. 41/20112017:

Obecné zastupiteľstvo v Komoči volí na základe výsledkov voľby hlavného
kontrolóra Obce Komoča Ing. Tibor Salgó do funkcie hlavného
kontrolóra obce na obdobie 6 rokov /2018 – 2023/ s rozsahom úväzku
0,10 a poveruje starostu obce podpísaním pracovnej zmluvy dňom
1.1.2018 do 31.12.2023.
Za:
6 - Ing. Tibor Dobai, Peter Ďuran, Edita Lukácsová,
Imrich Lukács, Ing. Ladislav Plauter, Rudolf Varga
Proti:
--Zdržal sa hlasovania:
--•

Uznesenie č. 42/20112017

Obecné zastupiteľstvo v Komoči v zmysle ust. § 18c zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:
A, schvaľuje plat hlavného kontrolóra Obce Komoča vo výške 117,00 € / mesiac
B, schvaľuje mesačnú odmenu vo výške 30 % z jeho mesačného platu, a to
počínajúc mesiacom január 2017.
Za:
6 - Ing. Tibor Dobai, Peter Ďuran, Edita Lukácsová,
Imrich Lukács, Ing. Ladislav Plauter, Rudolf Varga
Proti:
--Zdržal sa hlasovania:
---

•

Uznesenie č. 43/20112017
Obecné zastupiteľstvo v Komoči súhlasí s výkonom inej zárobkovej činnosti
hlavného kontrolóra obce.
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

6 - Ing. Tibor Dobai, Peter Ďuran, Edita Lukácsová,
Imrich Lukács, Ing. Ladislav Plauter, Rudolf Varga
-----

K bodu 6:
Návrh rozpočtu obce Komoča na roky 2018, 2019, 2020 a stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce
Komoča na roky 2018, 2019, 2020
Starostka prešla na ďalší bod rokovania, k návrhu rozpočtu obce Komoča na rok 2018, 2019 a 2020, ktorý
poslanci obdržali spolu s pozvánkou. Konštatovala, že rozpočet bol zostavený tak, aby čo najvhodejším
spôsobom obsahoval všetky plánované príjmy a výdavky obce na rok 2018. Napriek tomu však počas roka budú
potrebné aj úpravy rozpočtu, lebo môžu vzniknúť nepredvídané skutočnosti, ktoré ovplyvňujú rozpočet obce.
Uviedla, že rozpočet bol prerokovaný na zasadnutí finančnej komisie, konaného dňa 31.10.2017 a patričným
spôsobom zverejnený. Predseda finančnej komisie Ing. Tibor Dobai uviedol, že návrh rozpočtu bol položkovite
prerokovaný a podľa možností obce spracovaný tak, aby mohol byť reálne splniteľný, správny a hodnoverný.
Uviedol poslancom plánované investičné položky výdavkov rozpočtu obce na budúci rok: rekonštrukcia budovy
materskej školy, vytvorenie chodníka pri hlavnej ceste k bufetu pre bezpečnosť občanov a dokončenie
rekonštrukcie verejného osvetlenia.
Starostka poprosila hlavného kontrolóra obce, Ing. Tibora Salga, aby oboznámil poslancov so svojim
stanoviskom k návrhu rozpočtu obce Komoča na rok 2018. Hlavný kontrolór obce, Ing. Tibor Salgó konštatoval,
že v zmysle Z. č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov má povinnosť predkladať obecnému zastupiteľstvu
svoje stanovisko k návrhu rozpočtu obce na obdobie 2018-2020. Povedal, že návrh rozpočtu obce na roky 20182020 bol spracovaný v súlade s návrhom rozpočtu verejnej správy na roky 2018-2020 schváleným vládou SR.
Predložený návrh rozpočtu na roky 2018-2020 v zmysle § 10 ods. 3 – Z. č. 583/2004 Z.z. je členený na :
- bežné príjmy a bežné výdavky – rozdiel + 28.655,- EUR
- kapitálové príjmy a kapitálové výdavky – rozdiel – 36.823,- EUR
- finančné operácie – rozdiel + 8.168,- EUR.
Konštatoval, že celkový rozpočet obce na roky 2018 – 2020 je vyrovnaný a odporučil prítomným na schválenie.
Predseda finančnej komisie, Ing. Tibor Dobai odporučil zastupiteľstvu Návrh rozpočtu obce Komoča na
roky 2018, 2019 a 2020 na schválenie. Poslanci nemali žiadne pripomienky.
Hlasovanie jednotlivých poslancov o schválení bezprogramového rozpočtu obce
Komoča na rok 2018 podľa predloženého návrhu.
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

6 - Ing. Tibor Dobai, Peter Ďuran, Edita Lukácsová,
Imrich Lukács, Ing. Ladislav Plauter, Rudolf Varga
-----

Obecné zastupiteľstvo v Komoči schválil bezprogramový rozpočet obce Komoča na rok 2018 podľa
predloženého návrhu bez pripomienok (Uznesenie č. 44-A/20112017).

Hlasovanie jednotlivých poslancov o viacročnom rozpočte obce Komoča na roky
2019 a 2020.
Za:
6 - Ing. Tibor Dobai, Peter Ďuran, Edita Lukácsová,
Imrich Lukács, Ing. Ladislav Plauter, Rudolf Varga
Proti:
--Zdržal sa hlasovania:
--Obecné zastupiteľstvo v Komoči bralo na vedomie viacročný rozpočet obce Komoča na roky 2019
a 2020 bez pripomienok (Uznesenie č. 44-B/20112017).

Hlasovanie jednotlivých poslancov za Stanovisko hlavného kontrolóra k
rozpočtu obce Komoča na rok 2018 (2019-2020)
Za:
6 - Ing. Tibor Dobai, Peter Ďuran, Edita Lukácsová,
Imrich Lukács, Ing. Ladislav Plauter, Rudolf Varga
Proti:
--Zdržal sa hlasovania:
--Obecné zastupiteľstvo v Komoči bralo na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce
Komoča na roky 2018 (2019 a 2020) bez pripomienok (Uznesenie č. 45/20112017).
K bodu 7:
Návrh VZN Obce Komoča o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce č. 1/2017
Starostka obce uviedla v ďalšom bode, že bolo potrebné aktualizovanie VZN z roku 2012 o podmienkach
poskytovania dotácií z rozpočtu obce podľa platných predpisov. Skonštatovala, že poslanci obdržali materiál
emailom a návrh bol patričným spôsobom zverejnený na úradnej tabuli obce, na obecnej webstránke a počas
doby povinného zverejňovania nedošli žiadne pripomienky k tomuto nariadeniu. Poslanci nemali žiadne

pripomienky.
Starostka predložila obecnému zastupiteľstvu návrh na schválenie.

Hlasovanie jednotlivých poslancov o schválení Všeobecne záväzného nariadenia
Obce Komoča o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
č. 1/2017 podľa predloženého návrhu s platnosťou od 1.1.2018
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

6 - Ing. Tibor Dobai, Peter Ďuran, Edita Lukácsová,
Imrich Lukács, Ing. Ladislav Plauter, Rudolf Varga
-----

Návrh bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Komoči bez pripomienok (Uznesenie č. 46/20112017).

K bodu 8:
Návrh VZN Obce Komoča č. 2/2017 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a
školskej jedálni pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Komoča

Starostka uviedla, že na návrh Rady školy pri MŠ v Komoči bolo vypracované VZN Obce Komoča č. 2/2017
o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školskej jedálni pri MŠ v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Komoča. Na základe návrhu, ktorý predkladal predseda Rady školy, výška školného sa zvýši zo

súčasných 4,- na 5,- Eur mesačne na jedno dieťa a k príspevku na úhradu nákladov na stravovanie sa pripočítava
0,10 EUR na jeden obed ako príspevok na režijné náklady školskej jedálne. Predseda Rady školy Ing. Tibor Dobai
oboznámil poslancom, že to bolo prerokované a prediskutované na zasadnutí Rady školy a odporúčal návrh na
schválenie.
Starostka predložila poslancom návrh na schválenie.
Hlasovanie jednotlivých poslancov o schválení Všeobecne záväzného
nariadenia Obce Komoča č. 2/2017 o určení príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v materskej škole a školskej jedálni pri MŠ v
zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Komoča podľa predloženého návrhu
Za:
6 - Ing. Tibor Dobai, Peter Ďuran, Edita Lukácsová,
Imrich Lukács, Ing. Ladislav Plauter, Rudolf Varga
Proti:
--Zdržal sa hlasovania:
---

Návrh bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Komoči bez pripomienok (Uznesenie č. 47/20112017).

K bodu 9:
Návrh VZN Obce Komoča č. 3/2017 o prevádzkovom poriadku pohrebiska
Starostka uviedla v ďalšom bode, že podľa platnej legislatívy bolo potrebné vypracovať nariadenie
o prevádzkovom poriadku pohrebiska, ktoré poslanci obdržali s pozvánkou. Skonštatovala, že poplatky za
prenájom hrobových miest ostali nezmenené. Poslanci nemali žiadne pripomienky.
Starostka predložila poslancom návrh na schválenie.

Hlasovanie jednotlivých poslancov o schválení Všeobecne záväzného
nariadenia Obce Komoča č. 3/2017 o prevádzkovom poriadku
pohrebiska podľa predloženého návrhu
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

6 - Ing. Tibor Dobai, Peter Ďuran, Edita Lukácsová,
Imrich Lukács, Ing. Ladislav Plauter, Rudolf Varga
-----

Návrh bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Komoči bez pripomienok (Uznesenie č.
48/20112017).

K bodu 10:
Rôzne
•

Starostka uviedla ako najdôležitejšiu tému tohto bodu – rekonštrukciu budovy materskej školy.
Oboznámila poslancom, že z Nadácie Bethlena Gábora z Maďarska obec získala dotáciu vo výške 23.000,EUR. Žiadosť bola podaná na výmenu okien, na rekonštrukciu vonkajšej fasády budovy, na izoláciu stien
a na obnovu sociálneho zariadenia pre deti. Informovala poslancov, že medzičasom sa poškodila statika
budovy. Oslovili sme odborníkov, ktoré skontrolovali technický stav budovy a uviedli, že na budove bude

potrebná kompletná obnova izolácie pod murivom a na podlahách a stabilizácia klesajúcich múrov.
Starostka uviedla, že v triedach sú poškodené aj podlahové krytiny, zároveň pri podrezaní stien bude
potrebné odstránenie radiátorov, ktoré sú tiež opotrebované a zastaralé. Bolo by tiež vhodnejšie na
základe odborníkov vymeniť celý vykurovací systém. Starostka uviedla, že náklady na tieto všetky uvedené
stavebné práce odhadli v predbežnej ponuke na ca. 120.000,- EUR. Nakoľko pri zadaní žiadosti Nadácie
BGA sme ešte nevedeli o dodatočných nákladoch, ktoré vznikli zhoršením statiky budovy v dôsledku
klesajúcich múrov, opätovne budeme aj v druhom kole žiadať dotáciu od Nadácie BGA na prekrytie
nepredvídaných nákladov. Starostka informovala poslancov že stavebné práce majú byť uskutočnené do
konca apríla na základe zmluvných podmienok získanej dotácie. Zároveň starostka informovala poslancov,
že na prechodné prekrytie nákladov má možnosť obec požiadať aj o úver. Na základe rozpočtových
pravidiel vypočítala účtovníčka úveryschopnosť obce, ktorá činí vyše 80.000,- EUR. Starostka uviedla ďalej,
že ak zastupiteľstvo rozhodne o predaji stavebných pozemkov na okraji obce smerom na Kolárovo,
finančné prostriedky získané z predaja by mohli byť investované do rekonštrukcie škôlky. Starostka
poprosila poslancov, aby vyjadrili svoj názor k tejto problematike. Poslanec Peter Ďuran opýtal poslancov,
či sa neuvažovalo o možnosti namiesto rekonštrukcie starej budovy, postaviť novú. Zistiť, koľko by vyšla
nová, ak rekonštrukcia činí ca. 125.000,- EUR. Uviedol, že obnova 150 ročnej budovy je nerentabilná, ako
biznis je to dobrý obchod ale podľa neho v dlhodobom merítku pre obec investovanie do 150 ročnej
budovy nie je až taká veľmi dobrá investícia. Starostka na otázku reagovala, že nerozmýšľali o tejto
možnosti a uviedla, že touto kompletnou rekonštrukciou ešte bude možné budovu škôlky dlhú dobu
komfortne užívať. Poslanec Lukács uviedol ako pozitívum veľké priestory súčasnej budovy. Zároveň
poslanci uviedli, že pri vybudovaní novej škôlky táto budova by ostala nevyužitá a bolo by to škoda.
Poslanec Ing. Dobai uviedol, že táto budova spolu s reformovaným kostolom v obci Komoča majú aj ideové
hodnoty, ktoré ak máme možnosť, mali by sme zachovať. Poslanci spolu so starostkou podrobne
prediskutovali túto tému a došli k záveru, že na ďalšom zasadnutí sa vrátia k tejto problematike, keď už
budú známe, aké sú reálne šance získania dotácie z Nadácie BGA v druhom kole.
Starostka ďalej poprosila poslancov, aby vyjadrili svoj názor, ako postúpiť ďalej so stavebnými pozemkami
na kraji obce smerom na Kolárovo? Poslanci jednohlasne navrhli stavebné pozemky rozparcelovať
a ponúknuť na predaj.
•

Starostka ďalej informovala poslancov o stave podaných žiadostiach:
- už skoro dva roky nemáme vyhodnotený projekt na rekonštrukciu chodníkov na ulici kostola,
- na základe výzvy je znovu podaná žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu budovy starej MŠ,
- prebieha príprava žiadosti o dotáciu na rekonštrukciu Domu smútku, ktorý je už legalizovaný
- na Nitriansky samosprávny kraj podala obec 3 žiadosti a do Programu obnovy dediny 1 žiadosť.

•

Starostka informovala poslancov o podujatiach, ktoré plánuje obec v blízkej budúcnosti: - oslava 25. 50.
a 55. výročia sobáša, vianočné posedenie dôchodcov a zagratulovanie jubilantom, zažatie sviečok na
adventnom venci v parku s občerstvením a krátkym programom, adventný jarmok.

•

Starostka obce navrhla poskytnúť zástupcovi starostu – poslancovi Imrichovi Lukácsovi odmenu za
vykonanú celoročnú prácu a aktívnu spoluúčasť vo všetkých obecných záležitostiach odmenu vo výške
500,- EUR. Poslanci zhodli v tom, že zástupca starostu zaslúži odmenu.

Hlasovanie jednotlivých poslancov o schválení odmeny pre zástupcu starostky –
Imricha Lukácsa vo výške 500,- EUR /päťsto EUR/.
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

5 - Ing. Tibor Dobai, , Edita Lukácsová, Ing.
Ladislav Plauter, Rudolf Varga
1 - Peter Ďuran
1 - Imrich Lukács

Návrh bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Komoči bez pripomienok (Uznesenie č. 49/20112017).

K bodu 11:
Žiadosti
•

Starostka obce predložila zastupiteľstvu žiadosť pani Eleny Kovácsovej, ktorú adresovala zastupiteľstvu
ohľadne problému s vodomerom a nedorozumenia so susedmi. Starostka s poslancami prediskutovali
žiadosť pani Kovácsovej. Poslanec Peter Ďuran poznamenal, že susedské spory sa dá riešiť oficiálne len
v priestupkovom konaní. Starostka dodala, že problém vodomeru medzičasom sa vyriešil.

•

Starostka obce pripomenula poslancom žiadosť podanú od Ivana Holiča a jeho manželky na odkúpenie
pozemku v chatovej oblasti na brehu rieky Váh, ktorý majú dočasne v prenájme. Starostka informovala
poslancov, že bol tu zamestnanec od spoločnosti Povodie Váhu Šaľa, ktorý neodporučil predať
pozemok, ktorý tvorí breh rieky.
Starostka predložila žiadosť na hlasovanie.

Hlasovanie jednotlivých poslancov o schválení žiadosti p. Ivana Holiča a jeho
manželky o odkúpenie pozemku v chatovej oblasti na brehu rieky Váh.
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

--6 - Ing. Tibor Dobai, Peter Ďuran, Edita Lukácsová,
Imrich Lukács, Ing. Ladislav Plauter, Rudolf Varga
---

Žiadosť nebola schválená Obecným zastupiteľstvom v Komoči (Uznesenie č. 50/20112017).
•

•

Starostka predložila predbežne žiadosť od rodiny Sike na odkúpenie pozemku, ktorý susedí s ich záhradou.
Tento pozemok je medzi dvoma pozemkami - záhradami. V tom čase majitelia dvoch pozemkov sa
dohodli, že na polovicu kúpia tento vnútorný pozemok od obce. Rodina Škvára už polovicu odkúpila, teraz
plánuje rodina Sike uskutočniť odkúpenie druhej polovice. Poslanci nemali žiadne námietky.
Starostka ďalej oboznámila poslancom, že nakoľko obecné zastupiteľstvo neschválilo žiadosť p. Dárii
Foltýnovej o prenájom pozemku na upevnenie pätiek Hausbootu na rieke Váh, stavebný projektant – Ing.
Truhlík požiadal o slovo, aby mohol odprezentovať zastupiteľstvu tento zámer. Väčšina poslancov dala
slovo projektantovi, ktorý predniesol svoje pripomienky k podanej žiadosti svojej klientky p. Foltýnovej.
Poslanci so starostkou a s pánom inžinierom spolu prediskutovali túto tému. Starostka navrhla poslancom,
aby sa porozmýšľali znovu o tejto žiadosti a na budúcom zasadnutí rozhodli o nej.

•

Starostka ďalej oboznámila poslancom, že uznesením 18/18052017 zo zasadnutia OZ zo dňa 18.05.2017
bol schválený predaj pozemku v chatovej oblasti v prospech žiadateľov Tomáš Thor a Dávid Thor.
Medzičasom sa však žiadateľ Tomáš Thor rozhodol, že pozemok chce odkúpiť v prospech svojej dcéry –
Karin Thor. Nový zámer bol patričným spôsobom zverejnený. Starostka poprosila poslancov o schválenie
žiadosti v prospech zmenenej žiadateľky.

Hlasovanie jednotlivých poslancov o schválení Žiadosti o odkúpenie pozemku:
geometrickým plánom č. 535974672-338/2016 novovytvorené parcely
reg. „C“ KN č.: 826/26 a reg. „C“ KN č.: 827/158 spolu o výmere
242 m2 do osobného vlastníctva žiadateľom Dávid Thor a maloletá Karin Thor
právne zastúpená svojim otcom Mgr. Tomáš Thor za predajnú cenu
15,- EUR/m2.
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

6 - Ing. Tibor Dobai, Peter Ďuran, Edita Lukácsová,
Imrich Lukács, Ing. Ladislav Plauter, Rudolf Varga
-----

Žiadosť bola schválená Obecným zastupiteľstvom v Komoči bez pripomienok (Uznesenie č.
51/20112017).
K bodu 12:
Diskusia
Poslanci nemali žiadne pripomienky.
K bodu 13:
Záver
Starostka obce poďakovala prítomným za účasť na zasadnutie a uzavrela zasadnutie OZ.

Valéria Lukácsová
starostka obce
v.r.
Zapisovateľka:
Ing. Melinda Földes v.r.
Overovatelia:
Imrich Lukács v.r.
Rudolf Varga v.r.

