UZNESENIA
z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Komoči
konaného dňa 30. marca 2021
Uznesenie č. 1/30032021
Obecné zastupiteľstvo v Komoči schvaľuje:
Zoltán Agh, Mgr. Csaba Halász
a) za overovateľov zápisnice :
b) za členov návrhovej komisie:
Rudolf Varga, Ing. Tibor Dobai
c) za zapisovateľku:
Ing. Melinda Földes
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva:

ZA:

5

Počet všetkých poslancov:

7

Počet prítomných poslancov:

5

PROTI:

0

0

ZDRŽAL SA:

Imrich Lukács v.r.
starosta obce

Uznesenie č. 2/30032021
Obecné zastupiteľstvo v Komoči schvaľuje predložený návrh Programu I. zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Komoči bez pripomienok.
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva:

ZA:

5

Počet všetkých poslancov:

7

Počet prítomných poslancov:

5

PROTI:

0

0

ZDRŽAL SA:

Imrich Lukács v.r.
starosta obce

Uznesenie č. 3/30032021
Obecné zastupiteľstvo v Komoči schvaľuje dotácie na rok 2021 v celkovej výške 3.500,- EUR z rozpočtu
Obce Komoča pre miestne organizácie nasledovne:
•
•

TJ Družstevník Komoča
ZO CSEMADOK Komoča

3.000,- EUR
500,- EUR

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva:

ZA:

5

Počet všetkých poslancov:

7

Počet prítomných poslancov:

5

PROTI:

0

0

ZDRŽAL SA:

Imrich Lukács v.r.
starosta obce

Uznesenie č. 4/30032021
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:
‒ spoluvlastnícky podiel o veľkosti ½ k celku novovytvorenej parcele reg. ,,C“ č.: 648/3, druh
pozemku: zastavaná plocha vo výmere 18 m2, ktorá vznikla na základe Geometrického plánu č.
50301241-5/2021 na oddelenie parc. č. 648/3, vyhotoveným geodetom: Ing. Klaudia
Ostružlíková, miestom podnikania: Hroznová 2604/13, Hurbanovo- Bohatá 94703, IČO:
50301241, úradne overeným Okresným úradom Nové Zámky, katastrálnym odborom dňa
5.3.2021 pod č. 165/21, oddelením časti vo výmere 18 m2 z parcely reg. „C“ KN č.: 648/2, druh
pozemku – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1718 m2, evidovanej na LV č. 2078 vedenom
na Okresnom úrade Nové Zámky, katastrálny odbor pre obec Komoča a pridelením k
novovytvorenej parcele reg. ,,C“ č.: 648/3,

v prospech: Mgr. Martin Matejčuk, bytom: Nábrežná 4831/99, 940 02 Nové Zámky a Mgr. Orsolya
Szilágyi Šimon, bytom: Kukučínova 212/4, 940 02 Nové Zámky za kúpnu cenu 10,- €/m2, spolu vo výške
90,- € do podielového spoluvlastníctva žiadateľov, pričom veľkosť spoluvlastníckeho podielu je ½ - ½
k celku.
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 z dôvodu hodného
osobitného zreteľa:
‒ spoluvlastnícky podiel o veľkosti ½ k celku novovytvorenej parcele reg. ,,C“ č.: 648/3, druh
pozemku: zastavaná plocha vo výmere 18 m2, ktorá vznikla na základe Geometrického plánu č.
50301241-5/2021 na oddelenie parc. č. 648/3, vyhotoveným geodetom: Ing. Klaudia
Ostružlíková, miestom podnikania: Hroznová 2604/13, Hurbanovo- Bohatá 94703, IČO:
50301241, úradne overeným Okresným úradom Nové Zámky, katastrálnym odborom dňa
5.3.2021 pod č. 165/21, oddelením časti vo výmere 18 m2 z parcely reg. „C“ KN č.: 648/2, druh
pozemku – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1718 m2, evidovanej na LV č. 2078 vedenom
na Okresnom úrade Nové Zámky, katastrálny odbor pre obec Komoča a pridelením k
novovytvorenej parcele reg. ,,C“ č.: 648/3,

v prospech: Mgr. Martin Matejčuk, bytom: Nábrežná 4831/99, 940 02 Nové Zámky a Mgr. Orsolya
Szilágyi Šimon, bytom: Kukučínova 212/4, 940 02 Nové Zámky za kúpnu cenu 10,- €/m2, spolu vo výške
90,- € do podielového spoluvlastníctva žiadateľov, pričom veľkosť spoluvlastníckeho podielu je ½ - ½
k celku.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že žiadatelia sú podielovými spoluvlastníkmi
bezprostredne susediacich nehnuteľností evidovaných na LV č. 1592, pričom predmet prevodu tvorí
jeden funkčný celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov, žiadatelia bez kúpy predmetu
prevodu nevedia vykonať rekonštrukciu svojej nehnuteľnosti- stavbu so súp. č. 351a predmet
prevodu slúži ako vstup k týmto nehnuteľnostiam, žiadatelia o predmet prevodu sa budú starať a
ohodnocovať ho.

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva:

ZA:

5

Počet všetkých poslancov:

7

Počet prítomných poslancov:

5

PROTI:

0

0

ZDRŽAL SA:

Imrich Lukács v.r.
starosta obce

Uznesenie č. 5/30032021
Obecné zastupiteľstvo v Komoči schvaľuje zámer obce previesť vlastníctvo k novovytvoreným
parcelám 827/41 a 827/21 v kat. úz. Komoča z dôvodu hodného osobitného zreteľa a poveruje
starostu na zabezpečenie zverejnenia zámeru podľa ust. zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v z. n. p.
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva:

ZA:

5

Počet všetkých poslancov:

7

Počet prítomných poslancov:

5

PROTI:

0

0

ZDRŽAL SA:

Imrich Lukács v.r.
starosta obce

Zapisovateľka: Ing. Földes Melinda v.r.
Overovatelia:
Zoltána Agh v.r.
Mgr. Csaba Halász v.r.

