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Zápis č. 14
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného
dňa 14. decembra 2015 na Obecnom úrade v Komáranoch
Prítomní :
Jana Kráľová, Mgr. Marcela
PhD., Jana Ščavnická

Hakošová , Ing. Pavol Džuka, Ing. Pavol Fedorčák

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice
4. Voľba návrhovej komisie
5. Kontrola úloh
6. Rozpočet na rok 2016
7. VZN o miestnych daniach a poplatku za TKO
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver

K bodu 1
Zasadnutie otvorila a viedla starostka obce Jana Kráľová, pozdravila
a privítala poslancov OZ.
K bodu 2
Starostka obce predniesla OZ návrh programu zasadnutia, OZ tento program
jednomyseľne schválilo.
K bodu 3
Za zapisovateľov boli navrhnuté: Jana Kráľová,
Jana Ščavnická. Za
overovateľov zápisnice boli navrhnutí : Mgr. Marcela Hakošová a Ing. Pavol
Fedorčák PhD.
K bodu 4
Do návrhovej komisie boli zvolení: Ing. Pavol Džuka Ing. Pavol Fedorčák PhD.

K bodu 5
Starostka obce informovala poslancov obecného zastupiteľstva o stave
pripravovaných projektov, ktorými sa obec uchádza o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR v rámci opatrení č. 7 –
základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach. Starostka obce
informovala OZ o reálnych možnostiach získania finančných prostriedkov v rámci
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žiadosti pre rekonštrukciu miestnych komunikácií a výstavby multifunkčného ihriska.
Projekty sa kompletizujú pre finálne predloženie.

K bodu 6
Pracovníčka obecného úradu predložila poslancom obecného zastupiteľstva
rozpočet na rok 2016 až 2018 a informovala o významných položkách rozpočtu.
Súčasťou schvaľovacieho procesu bolo aj stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu
viacročného rozpočtu obce Komárany na roky 2016 – 18 a k návrhu rozpočtu na rok
2016. Poslanci obecného zastupiteľstva schválili rozpočet obce na rok 2016
v predloženom znení a zobrali na vedomie viacročný rozpočet obce na roky 2017
a 2018 .
Súčasne sa poslanci oboznámili so žiadosťou Jednoty dôchodcov ZO
Komárany a Ženskej speváckej skupiny Lipka o poskytnutie dotácie na ich činnosť.
V rozpočte na rok 2016 je na tieto účely určená suma 500 €.

K bodu 7
V zmysle schváleného a zverejneného návrhu na zmenu VZN č. 31/2012
o miestnych daniach z nehnuteľností a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady, poslanci obecného zastupiteľstva schválili zvýšenie
poplatku za komunálne odpady v predloženom znení. Súčasne doplnili predmetné
VZN o sadzbu poplatku za drobné stavebné odpady, a to podľa § 78 ods. 1 písm. c/
zák.č. 528/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

K bodu 8
Starostka obce informovala OZ o požiadavkách, ktoré jej boli adresované zo
strany občanov, aby sa opäť zrealizovala Silvestrovská akcia v kultúrnom dome.
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasilo s tým, aby akciu organizovala a financovala obec.
Poslanci OZ v rámci diskusie uviedli, že v prípade ak by sa akcia konala pod záštitou
niektorého z občanov našej obce, v tom prípade môže obec poskytnúť bezodplatne
priestory.
Starostka obce informovala poslancov OZ o akcii Katarínska zábava, ktorá sa
konala 21.11.2015, s tým, že táto akcia nebola financovaná z rozpočtu obce, ale
náklady boli pokryté z predaja vstupeniek, tombolových lístkov a sponzorských
finančných darov.
Starostka obce predložila poslancom OZ návrh zmluvy o poskytnutí
audítorských služieb so spoločnosťou SALDO – AUDIT, s.r.o., Vranov nad Topľou,
ktorý OZ schválilo.
Po naštudovaní návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na rok
2016, poslanci OZ tento plán schválili a poverili hlavnú kontrolórku vykonaním
kontroly podľa predmetného plánu.
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K bodu 9
V rámci diskusie sa prejednávalo rozšírenie plynofikácie a osvetlenia na tzv.
vetve A, konkrétne k parcele 462/2. Z diskusie vyplynulo, že obec momentálne túto
záležitosť vzhľadom na rozpočet riešiť nemôže.

V Komáranoch dňa : 14. decembra 2015

Zapísal :

Overil :

Jana Kráľová

.......................................

Jana Ščavnická

........................................

Mgr. Marcela Hakošová

........................................

Ing. Pavol Fedorčák PhD.

........................................

Vyvesené dňa: ..........................
Zvesené dňa: ......................

