Uznesenia zo 19. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Komáranoch konaného dňa 1. októbra 2021 na
Obecnom úrade v Komáranoch

Uznesenie č. 79

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: Ing. Slavomír Kmec a Ing. Lukáš Monok
4. návrhovú komisiu: Ing. Lukáš Monok a Viera Jakubčinová
B) b e r i e n a v e d o m i e
Informácie hlavnej kontrolórky obce o kontrole plnení uznesení z predchádzajúceho
zastupiteľstva

Hlasovanie:
Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 1

Ing. Lukáš Monok
Viera Jakubčinová
Marek Boršč
Ing. Slavomír Kmec

V Komáranoch, dňa 1.10.2021

.............................................
Jana Kráľová, starostka obce

Uznesenie č. 80

Obecné zastupiteľstvo obce Komárany:
sa uznáša na prijatí Všeobecne záväzného nariadenia Obce Komárany o určení výšky
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Komárany č. 1/2021.

Hlasovanie:
Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 1

Ing. Lukáš Monok
Viera Jakubčinová
Marek Boršč
Ing. Slavomír Kmec

V Komáranoch, dňa 1.10.2021

.............................................
Jana Kráľová, starostka obce

Uznesenie č. 81

Obecné zastupiteľstvo obce Komárany:
schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Obce Komárany z dôvodu
hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8. písm. e/ zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov a to novovytvorené pozemky zamerané na základe geometrického
plánu vyhotoveného dňa 8.9.2021 spoločnosťou GEODETUM s.r.o., Námestie slobody 6, IČO:
46 526 668, č. 205/2021, autorizačne overeným Ing. Mariánom Urbanom, autorizovaným
geodetom a kartografom dňa 8.9.2021 a úradne overeným Okresným úradom vo Vranove nad
Topľou, katastrálnym odborom pod č. G1-637/2021 dňa 23.9.2021:
novovytvorenú parc. registra „C“ parc. č. 234/2, trvalé trávnaté porasty o výmere 29 m 2
novovytvorenú parc. registra „C“ parc. č. 234/4, trvalé trávnaté porasty o výmere 4 m2
novovytvorenú parc. registra „C“ parc. č. 235/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 m2
ktoré vznikli vyčlenením z pôvodnej parcely registra „E“ a to z parc. č. 1829/3, vodná plocha,
zapísaných na LV č. 700, k.ú. Komárany
v prospech žiadateľa: Bc. Marián Bak, nar. 22.8.1980, bytom Komárany č. 142
za kúpnu cenu 3,80 €/m2, t. j. spolu 136,80 €.
Zdôvodnenie hodné osobitného zreteľa: jedná sa o pozemok nízkej výmery, ktorý
pretína nehnuteľnosť vo vlastníctve žiadateľa. Tieto pozemky obec nevyužíva, nakoľko obec
by pri vstupe na svoj pozemok musela použiť pozemok žiadateľa.

Hlasovanie:
Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 1

Ing. Lukáš Monok
Viera Jakubčinová
Marek Boršč
Ing. Slavomír Kmec

V Komáranoch, dňa 1.10.2021

.............................................
Jana Kráľová, starostka obce

Uznesenie č. 82

Obecné zastupiteľstvo obce Komárany:
schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Obce Komárany z dôvodu
hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8. písm. e/ zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov a to novovytvorené pozemky zamerané na základe geometrického
plánu vyhotoveného dňa 8.9.2021 spoločnosťou GEODETUM s.r.o., Námestie slobody 6, IČO:
46 526 668, č. 205/2021, autorizačne overeným Ing. Mariánom Urbanom, autorizovaným
geodetom a kartografom dňa 8.9.2021 a úradne overeným Okresným úradom vo Vranove nad
Topľou, katastrálnym odborom pod č. G1-637/2021 dňa 23.9.2021:
novovytvorenú parc. registra „C“ parc. č. 234/3, trvalé trávnaté porasty o výmere 14 m 2
ktorá vznikla vyčlenením z pôvodnej parcely registra „E“ a to z parc. č. 1829/3, vodná plocha,
zapísaná na LV č. 700, k.ú. Komárany
prospech žiadateľa: Anna Ontková, nar. 29.7.1963, bytom Soľ č. 351
za kúpnu cenu 3,80 €/m2, t. j. spolu 53,20 €.
Zdôvodnenie hodné osobitného zreteľa: jedná sa o pozemok nízkej výmery, ktorý
pretína nehnuteľnosť vo vlastníctve žiadateľa. Tieto pozemky obec nevyužíva, nakoľko obec
by pri vstupe na svoj pozemok musela použiť pozemok žiadateľa.

Hlasovanie:
Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 1

Ing. Lukáš Monok
Viera Jakubčinová
Marek Boršč
Ing. Slavomír Kmec

V Komáranoch, dňa 1.10.2021

.............................................
Jana Kráľová, starostka obce

