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Zápis č. 6
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného
dňa 26. marca 2015 na Obecnom úrade v Komáranoch
Prítomní : Jana Kráľová, Ing. Pavol Džuka, Ing. Lukáš Monok, Mgr. Marcela Hakošová ,
Ing. Pavol Fedorčák PhD, Jana Ščavnická, Dávid Kráľ, Marta Gregusová, Mária Pohlodová,
hostia: Tomáš Vrabec, Mária Vrabcová
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Voľba návrhovej komisie
Kontrola úloh
Sľub nového poslanca OZ
Prejednanie žiadosti o kúpu pozemku, ktorú predložil p. Vrabec
Opätovné prejednanie žiadosti JUNIOR GAME s.r.o.
Prejednanie zmluvy o poskytovaní právnych služieb pre Obec Komárany
Úprava platu starostky obce v zmysle zák.č. 253/1994 Z.z. o právnym
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
10. Prerokovanie voľby hlavného kontrolóra obce
11. Rôzne
12. Záver

K bodu 1
Zasadnutie otvorila a viedla starostka obce Jana Kráľová , pozdravila a privítala
poslancov OZ .
K bodu 2
Zápis zo zasadnutia OZ napíše: Jana Kráľová, Jana Ščavnická. Za overovateľov
zápisnice určila starostka obce : Mgr. Marcelu Hakošovú a Ing. Pavla Fedorčáka.
K bodu 3
Do návrhovej komisie boli jednomyseľne zvolení : Ing. Lukáš Monok, Ing. Pavol
Džuka
Zmena v slede programu:
K bodu 4
Starostka informovala prítomných o tom, že poslankyňa OZ Jana Ščavnická je od
16.3.2015 zamestnankyňou obecného úradu a na základe tejto skutočnosti zložil
sľub nového poslanca podľa platných výsledkov volieb konaných dňa 15.11.2014 –
Dávid Kráľ. Menovací dekrét prezval z rúk predsedkyňe volebnej komisie p. Marty
Gregusovej.
K bodu 5
OZ prejednávalo žiadosť o kúpu pozemku, ktorú predložil p. Vrabec, ktorí sa spolu
s manželkou zúčastnil zasadnutia. Boli mu ponúknutá varianta, že predmetný
pozemok mu môže obec poskytnúť do prenájmu, prípadne, ak si dá geodetom
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zamerať pozemok a vyhotoviť znalecký posudok, jeho žiadosť bude prejednaná na
ďalšom zasadnutí.
K bodu 6
K úlohám z predchádzajúceho zasadnutia vyplynulo:
1. Doposiaľ neboli predložené cenové ponuky od dodávateľov vo veci vyčistenia
kanálu v časti okolo pozemku p. Kosturu.
2. Starostka obce informovala OZ, že doposiaľ nevstúpila do konkrétneho
jednania so žiadnou spoločnosťou v súvislosti s dokončením výstavby projektu
: Vodovod Komárany, Nižný Kručov, Merník, Čičava – objemový vodovod –
IV. časť
3. Žiadosť zo strany OZ pre prípravu podkladov k prejednávaným témam na OZ
za účelom zefektívnenia práce OZ - bola zrealizovaná.
4. Starostka obce informovala OZ a predložila k nahliadnutiu návrh
prevádzkového poriadku miestnej posilňovne.
5. Starostka informovala OZ, že vstúpila do užšieho rokovania so spoločnosťou
PREMIER CONSULTING s.r.o. vo veci prípravy projektov rekonštrukcie
kultúrneho domu a výstavby multifunkčného ihriska. Detailnejšie informácie
a schvaľovanie konkrétneho projektu bolo prejednávané v bode rôzne.
K bodu 7
Starostka obce predložila OZ opätovnú žiadosť spoločnosti JUNIOR GAME s.r.o.,
o prehodnotenie schválenia umiestnenia a prevádzkovania stávkových hier, pričom
ich právny zástupca argumentoval, že pri neschválení porušujeme zákon.
OZ uvedenú žiadosť neschválilo.
K bodu 8
Starostka obce opätovne požiadala OZ o uzatvorenie zmluvy s JUDr. Beátou
Krausovou o poskytovaní právnych služieb pre Obec Komárany.
OZ túto žiadosť neschválilo.
K bodu 9
Starostka obce informovala
OZ o aktuálnej priemernej mzde v národnom
hospodárstve: 858 €, z čoho vyplýva, že jej plat po prepočítaní koeficientom 1,49
(obec do 500 obyvateľov) sa tým upravuje na sumu 1.279,- € zaokrúhlene.
OZ túto informáciu vzalo na vedomie.
K bodu 8
Starostka obce informovala OZ o tom, že 1.6.2015 končí 6 ročné funkčné obdobie
hlavnej kontrolórky obce a na základe toho OZ schválilo vyhlásenie výberového
konania.
K bodu 9

Starostka obce informovala, že na MF SR podala žiadosť o poskytnutie dotácie na
rekonštrukciu a modernizáciu majetku obce – oprava strechy a dokončenie fasády
MŠ.
Starostka obce informovala OZ, že požiadavka na výmenu ističa v KD bola
schválená z 200A na 25A.
Následná výmena bude vykonaná v súlade
s požiadavkami VSD.
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Starostka obce informovala OZ, že k lokalite Komárany rozšírenie IBV bola obci
doručená faktúra za pripojovací poplatok 7x 25A NN na sumu 1.323,- €.
OZ spolu so starostkou obce prejednávalo možnosti a priority v súvislosti s čerpaním
eurofondov na základe jednania s firmou PREMIER CONSULTING. S uvedených
možností OZ ako prioritu vyhodnotilo vytvoriť projekt pre rekonštrukciu miestnych
komunikácií a potoka. Zároveň ak budeme figurovať ako tzv. biele miesto, môžeme
sa zapojiť do projektu vysokorýchlostný internet za 1 €.
OZ prejednalo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe
Podpora rozvoja športu so zameraním na výstavbu multifunkčného ihriska a súhlasilo
so zapojením sa do tohto projektu s vedomím 5 % spolufinancovania obce
z celkového rozpočtu projektu.
Starostka obce informovala, že sa zúčastní ako delegát 26. Snemu ZMOS, ktorý sa
bude konať v dňoch 27. – 29. apríla 2019 v Bratislave, s čím OZ súhlasilo.
Hlavná kontrolórka obce predložila OZ správu z následnej finančnej kontroly č.
1/2015, kde boli zistené nedostatky, ktoré žiadala prerokovať na najbližšom OZ.
Zároveň žiadala prijať uznesenie na ich odstránenie.

V Komáranoch dňa : 26. marca 2015

Zapísal :

Overil :

Jana Kráľová

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

Jana Ščavnická

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

Ing. Pavol Fedorčák :

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

Mgr. Marcela Hakošová

:

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

