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Z á p i s n i c a  č. 9 

 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Komáranoch, 

konaného dňa  20. decembra 2019 

na Obecnom úrade v Komáranoch 

 

 

Prítomní :  

Podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice 

 

Návrh programu: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice 

4. Voľba návrhovej komisie 

5. Kontrola uznesení  

6. Plán kontrolnej činnosti HK 

7. Informácie starostky obce k plánovaným aktivitám  

8. Diskusia  

9. Záver.  

 

 

K bodu 1 a 2  
V úvode zasadnutia starostka privítala prítomných poslancov a otvorila rokovanie 

obecného zastupiteľstva. 
Starostka obce predložila prítomným poslancom návrh programu zasadnutia, ktorý bol 

následne  schválený.  

 

K bodu 3 a 4 
Starostka obce navrhla za zapisovateľku Janu Ščavnickú, za overovateľov zápisnice 

navrhla poslancov Romana Konečného, Mareka Boršča a do návrhovej komisie boli zvolení 

: Ing. Lukáš Monok a Ing. Slavomír Kmec. 

 

K bodu 5 
Hlavná kontrolórka obce informovala poslancov o plnení uznesení z predchádzajúceho 

obecného zastupiteľstva. Skonštatovala, že všetky uznesenia boli splnené. Následne bolo prijaté  

uznesenie: 

 

Návrh uznesenia č. 42 

Obecné zastupiteľstvo Obce Komárany:  

 
A) s c h v a ľ u j e : 

1. program zasadnutia    
2. zapisovateľa zápisnice:  Jana Ščavnická  
3. overovateľov zápisnice:  Roman Konečný a Marek Boršč 
4. návrhovú komisiu:  Ing. Lukáš Monok a Ing. Slavomír Kmec 
 

B) b e r i e   n a    v e d o m i e 

1. informácie hlavnej kontrolórky o kontrole plnení uznesení z predchádzajúceho 

zastupiteľstva. 
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Hlasovanie: 

Za: 5                           Proti: 0           Zdržal sa: 0                        Neprítomní: 0                      

Ing. Slavomír Kmec 

Ing. Lukáš Monok 

Viera Jakubčinová 

Marek Boršč      

Roman Konečný     

Návrh bol prijatý 

 

K bodu 6 
Hlavná kontrolórka obce oboznámila poslancov s plánom kontrolnej činnosti na rok 

2020.  

Návrh uznesenia č. 43 

Obecné zastupiteľstvo obce Komárany  

1. schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na rok 2020 

2. poveruje hlavnú kontrolórku vykonaním kontrol podľa Plánu kontrolnej činnosti na rok 

2020. 

Hlasovanie: 

Za: 5                                  Proti: 0               Zdržal sa: 0                       Neprítomní: 0                    

Ing. Slavomír Kmec 

Ing. Lukáš Monok  

Viera Jakubčinová 

Marek Boršč        

Roman Konečný  

Návrh bol prijatý 

 

K bodu 7 
V ďalšom bode programu starostka obce v súvislosti so vzdaním sa mandátu poslanca 

Pavla Ivanova upozornila  poslancov na potrebu zmeny na poste predsedu komisie podľa čl. 7 

ods. 5 zák.č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov v znení neskorších predpisov, ktorým bol doteraz p. Ivanov. Za predsedu bol 

navrhnutý poslanec Roman Konečný. Následne bolo hlasované o tomto návrhu uznesenia: 

 

Návrh uznesenia č. 44 

Obecné zastupiteľstvo obce Komárany  

volí za predsedu komisie podľa čl. 7 ods. 5 zák.č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov p. Romana Konečného. 

Hlasovanie: 

Za: 4                                   Proti: 0      Zdržal sa: 1                      Neprítomní: 0                    

Ing. Slavomír Kmec     Roman Konečný  

Ing. Lukáš Monok   

Viera Jakubčinová 

Marek Boršč        

Návrh bol prijatý 
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 Ďalej starostka obce informovala poslancov o výzve z OR HaZZ Vranov nad Topľou, 

ktorá bola doručená obci, ktorou sme boli vyzvaní doručiť zriaďovaciu listinu dobrovoľného 

hasičského zboru našej obce. Po preverovaní okolností vzniku DHZO v našej obci bolo zistené, 

že tento bol síce založený, avšak zriadenie neprešlo schvaľovacím procesom v obecnom 

zastupiteľstve. Následne bola pracovníčkou obce predložená zriaďovacia listina Dobrovoľného 

hasičského zboru obce Komárany, kde ako veliteľ bol navrhnutý p. Martin Magura, ktorý je 

profesionálny hasič znalý problematiky a je ochotný túto funkciu prijať.  Vzhľadom na  

uvedené bol poslancom obecného zastupiteľstva predložený nasledovný návrh uznesenia: 

 
Návrh uznesenia č. 45 

Obecné zastupiteľstvo obce Komárany  

schvaľuje zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru obce Komárany.  

Hlasovanie: 

Za: 5                                  Proti: 0             Zdržal sa: 0                       Neprítomní: 0                    

Ing. Slavomír Kmec           Marek Boršč 

Ing. Lukáš Monok  

Viera Jakubčinová 

Roman Konečný  

Návrh bol prijatý 

 
 Následne starostka obce informovala poslancov o stave prebiehajúcich aktivít v obci a to: 

- detské ihrisko, workout, prístrešok:  verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa 

prebehlo, avšak na podnet starostky bolo zrušené, nakoľko  cenové ponuky  v rámci 

výzvy cena boli  navýšené tak, že obec by nebola schopná tieto dofinancovať 

z vlastných zdrojov. Pripomenula, že spoluúčasť obec pri tomto projekte je minimálne 

10%.  K predmetnému projektu  bol s Úradom podpredsedu vlády pre investície 

a informatizáciu uzatvorený dodatok k zmluve o poskytnutí dotácie, ktorým sa 

realizácia projektu predlžuje do 30.6.2020. 

- rekonštrukcia vykurovacej sústavy a elektroinštalácie v kultúrnom dome je 

v záverečnej fáze, prebiehajú dokončovacie a revízne práce. Starostka vyzvala 

prítomných, aby aktuálny stav preverili – osobne v priestoroch KD.  

- na projekte „Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu“ prebieha 

opakované verejné obstarávanie na zhotoviteľa, vyhodnotenie by malo byť do konca 

januára 2020, realizácia projektu by mala prebehnúť v mesiacoch máj – august 2020.  

K bodu 8 
 V diskusii sa prejednávalo zorganizovanie tradičného stolnotenisového turnaja. 

Poslanci OZ turnaj  naplánovali  na sobotu 18.1.2020. 

 K novému multifunkčnému ihrisku sa spomínali  informačné tabule, ktoré sú vo výrobe. 

Jedná sa o tabule  s prevádzkovým poriadkom obce, dočasná tabula o zákaze vstupu 

a informácie o základných pravidlách pri využívaní tohto priestoru. 

 Starostka poslancov informovala o ponuke od p. Ťaska na  Vianočný koncert a o zámere 

obce takýto koncert zorganizovať, avšak vzhľadom na pomerne vysokú cenu, táto ponuka pre 

obec bola prítomnými vyhodnotená ako  nevyhovujúca.  

Taktiež sa diskutovalo o pripravovanej knihe o Vranove, kde bude prezentovaná aj naša 

obec. Náhľad bol poslancom zaslaný mailom. 

Diskutovalo sa aj o umiestnení chladiaceho boxu, ktorý je vo vlastníctve poľovníckeho 

združenia. Vhodný priestor pre toto zariadenie vie obec poskytnúť v lokalite pri Dome smútku, 

čo sa zatiaľ javí ako najvyhovujúcejšie riešenie.   
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Taktiež sa spomínala žiadosť hlavnej kontrolórky adresovaná p. Ragančíkovi, ako 

vedúcemu FS LIPKA, kde ho vyzvala k predloženiu podkladov o využití finančných 

prostriedkov získaných z dobrovoľných príspevkov za CD-čko, financií od predsedu Matice 

slovenskej a ďalšie hospodárenie a to v nadväznosti na skutočnosť, že LIPKU  obec chce 

naďalej podporovať, ale kontrola je nutná z dôvodu, že LIPKA nemá právnu subjektivitu.   

  

K bodu 9 
 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu sa  prítomní rozlúčili vzájomnými Vianočnými 

želaniami a prianím osobných aj obecných úspechov.   

 

V Komáranoch, dňa:  20. december 2020  
 

Zapísal :  Jana Ščavnická    ........................................ 

 

Overil : Roman Konečný        ........................................ 

  

Marek Boršč                 ........................................ 

 

 

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

 

Zvesené dňa: ......................  

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


