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Z á p i s n i c a č. 18
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Komáranoch,
konaného dňa 22. júla 2021
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. Schválenie PRO 2021 -2025
7. Informácie starostky obce
8. Diskusia
9. Záver

K bodu 1 a 2
V úvode zasadnutia starostka privítala prítomných poslancov obecného zastupiteľstva a
hlavnú kontrolórku a otvorila rokovanie zasadnutia. Poslanec p. Roman Konečný svoju
neprítomnosť z pracovných dôvodov vopred ospravedlnil. Poslanec Ing. Lukáš Monok sa
rokovania nezúčastnil.
Starostka obce predložila prítomným poslancom návrh programu zasadnutia, ktorý bol
následne prítomnými poslancami schválený.

K bodu 3 a 4
Starostka obce navrhla za zapisovateľku Janu Ščavnickú, za overovateľov zápisnice
navrhla poslancov: p. Vieru Jakubčinovú a Mareka Boršča. Do návrhovej komisie boli
navrhnutí: Ing. Slavomír Kmec a Marek Boršč.

K bodu 5
Hlavná kontrolórka obce informovala poslancov o plnení uznesení z predchádzajúceho
obecného zastupiteľstva. Skonštatovala, že prijaté uznesenia boli splnené. Následne bolo prijaté
uznesenie:
Návrh uznesenia č. 76
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: Viera Jakubčinová a Marek Boršč
4. návrhovú komisiu: Ing. Slavomír Kmec a Marek Boršč
B) b e r i e n a v e d o m i e
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1. informácie hlavnej kontrolórky obce o kontrole plnení uznesení z predchádzajúceho
zastupiteľstva

Hlasovanie:
Za: 3
Proti: 0
Viera Jakubčinová
Marek Boršč
Ing. Slavomír Kmec

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 2

Návrh bol prijatý

K bodu 6
Starostka obce informovala poslancov o základných víziách a zámeroch rozvoja obce,
ktoré sú obsiahnuté v Programe rozvoja obce na obdobie rokov 2021 – 2025. Tento program
bol vopred poslancom zaslaný a taktiež vopred zákonným spôsobom zverejnený na webovom
sídle obce. Následne bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Návrh uznesenia č. 77
Obecné zastupiteľstvo obce Komárany
schvaľuje Program rozvoja obce na obdobie 2021/2025.
Hlasovanie:
Za: 3
Proti: 0
Viera Jakubčinová
Marek Boršč
Ing. Slavomír Kmec

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 2

Návrh bol prijatý

K bodu 7
V tomto bode starostka obce informovala prítomných poslancov a hlavnú kontrolórku
obce o rozbehnutých projektoch a to:
- Kamerový systém obce – kde bolo nutné na základe odporúčania PPA, nanovo vyhlásiť
verejné obstarávanie na zhotoviteľa diela. Verejné obstarávanie prebehlo, celá dokumentácia
bola zaslaná na kontrolu na riadiaci orgán PPA.
- Zníženie energetickej náročnosti OcÚ – stavebné práce boli ukončené, stavba je
skolaudovaná, všetky záväzky sú uhradené, pripravuje sa záverečná monitorovacia správa
a záverečná žiadosť o platbu.
Starostka taktiež oboznámila poslancov so zrealizovanými akciami Turnaj zrelých
mužov, Deň detí a Matičná akcia.

K bodu 8
V diskusii sa poslanci a starostka obce zaoberali doručenými žiadosťami o odkúpenie
obecných pozemkov od p. Bc. Mariána Baka, p. Anna Ontkovej a p. Petra Kosturu, ktoré boli
obci doručené krátko pred konaním obecného zastupiteľstva. Jedná sa o parcely registra Evodné plochy zapísané na LV č. 700, tzv obecný rigol, ktorý pretína pozemky uvedených
občanov. Poslanci a starostka obce prejavili záujem o odpredaj týchto obecných pozemkov,
avšak zo strany záujemcov je nutné doložiť geometrický plán, kde budú uvedené parcely presne
zamerané s uvedením ich výmery.
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Obci bola doručená žiadosť Jednoty dôchodcov Komárany, Základnej organizácie
Komárany o poskytnutie dotácie na činnosť tejto organizácie na rok 2021. Poslanci k tejto
žiadosti prijali nasledovné uznesenie:
Návrh uznesenia č. 78
Obecné zastupiteľstvo obce Komárany
schvaľuje poskytnutie dotácie Jednote dôchodcov Komárany, Základnej organizácii
Komárany vo výške 300,- €.
Hlasovanie:
Za: 3
Proti: 0
Viera Jakubčinová
Marek Boršč
Ing. Slavomír Kmec

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 2

Návrh bol prijatý

Poslanci so starostkou diskutovali o zámere zorganizovať tradičný Uličkový turnaj vo
futbale. Do úvahy by pripadali dva termíny a to 21.8.2021 alebo 5.9.2021. Poslanec Boršč
navrhol, aby úvod turnaja patril deťom, ktoré prejavili záujem tiež si zahrať na turnaji.
Poslankyňa p. Jakubčinová poukázala na nevyhovujúci stav na pozemkoch p. Ivana Jána
a nebohých Bodnárových, ktoré sú dlhodobo neudržiavané. Navrhla vyzvať vlastníkov na
pokosenie prerastenej trávy a pravidelnú údržbu.
Starostka ďalej v diskusii oboznámila poslancov s ďalším postupom vo veci zavedenia
zberu biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý obci vyplýva zo zákona.

K bodu 9
Po vyčerpaní všetkých bodov programu sa starostka prítomným poďakovala za ich
účasť na rokovaní obecného zastupiteľstva a rozlúčila sa s nimi.
V Komáranoch, dňa: 22. júla 2021
Zapísal :

Jana Ščavnická

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

Overil :

Viera Jakubčinová

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

Marek Boršč

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

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

4

