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Z á p i s n i c a č. 17
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Komáranoch,
konaného dňa 23. apríla 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. Záverečný účet obce
7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k ZÚ
8. Správa nezávislého audítora k overeniu
ročnej účtovnej závierky
9. Diskusia
10. Záver.

K bodu 1 a 2
V úvode zasadnutia starostka privítala prítomných poslancov obecného zastupiteľstva
a otvorila rokovanie zasadnutia. Poslanec p. Roman Konečný svoju neprítomnosť z pracovných
dôvodov vopred ospravedlnil.
Starostka obce predložila prítomným poslancom návrh programu zasadnutia, ktorý bol
následne jednomyseľne schválený.

K bodu 3 a 4
Starostka obce navrhla za zapisovateľku Janu Ščavnickú, za overovateľov zápisnice
navrhla poslancov: p. Vieru Jakubčinovú a Ing. Slavomíra Kmeca. Do návrhovej komisie boli
zvolení: Ing. Lukáš Monok 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. 73
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 Ing. Slavomír Kmec
4. návrhovú komisiu: Ing. Lukáš Monok a Marek Boršč
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B) b e r i e n a v e d o m i e
1. informácie hlavnej kontrolórky obce o kontrole plnení uznesení z predchádzajúceho
zastupiteľstva

Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0
Viera Jakubčinová
Marek Boršč
Ing. Slavomír Kmec
Ing. Lukáš Monok
Návrh bol prijatý

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 1

K bodu 6, 7 a 8
Starostka obce predložila prítomným poslancom návrh záverečného účtu, ktorý bol
zverejnený na stránke obce ako aj na úradnej tabuli dňa 9.4.2021 a taktiež stanovisko hlavnej
kontrolórky k záverečnému účtu. Predmetné náležitosti boli poslancom zaslané aj
elektronickou formou niekoľko dní pred zasadnutím OZ. Pracovníčka obce v krátkosti
informovala poslancov o najvýznamnejších investičných akciách v uplynulom roku
a o výsledku hospodárenia. Účtovná závierka za rok 2020 obce bola overená nezávislým
audítorom, správa bola taktiež poslancom predložená.
Návrh uznesenia č. 74
Obecné zastupiteľstvo obce Komárany
po prerokovaní návrhu na záverečný účet obce za rok 2020
A) berie na vedomie:
1. stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce za rok 2020
2. správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky obce za rok 2020
B) schvaľuje
1. záverečný účet obce za rok 2020 a celoročné hospodárenie obce bez výhrad
2. prídel prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2020 vo výške 6 954,05 € do
rezervného fondu.
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0
Viera Jakubčinová
Marek Boršč
Ing. Slavomír Kmec
Ing. Lukáš Monok
Návrh bol prijatý

Zdržal sa: 0

Neprítomní 1

K bodu 9
V tomto bode starostka obce informovala poslancov o priebehu prác na projekte
„Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu“. Práce sú ukončené, stavba bola za
prítomnosti zhotoviteľa, stavebného dozoru, projektanta a externého manažmentu
odovzdaná/prevzatá aj s dohodou, že v čo najskoršom možnom termíne budú opravené
nedostatky na fasáde, ktoré má zhotoviteľ odstrániť. Väčšina prác už bola vyfakturovaná,
najväčšia faktúra na sumu cca. 333.000 bola na riadiacom orgáne - SIEA odkontrolovaná
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a preplatená. Ostatné vyfakturované práce sú aktuálne v procese kontroly na SIEA. Paralelne
s tým začal proces príprav ku kolaudácii stavby.
Ďalej boli podané informácie o realizácii testovania na Covid-19 a plán obce na úseku
civilnej obrany na rok 2021, ktorý poslanci jednohlasne schválili. Prerokovali sa aj opatrenia
a základné požiadavky od hasičov, tie boli poslancom taktiež zaslané ešte pred zasadnutím
elektronickou formou.
Starostka obce ďalej informovala o negatívnej situácii v oblasti podpory zamestnávania.
ÚPSVaR aktuálne nepodporuje zamestnávateľov, vrátane obcí, čo sa týka zamestnania
uchádzačov o zamestnanie na tzv. verejnoprospešné práce. V obciach tak vzniká nežiadúca
situácia, pretože chýba personál pre údržbu obce, kosenie, čistenie rigolov...atď.
Ďalej boli podané informácie o začatí vypracovania nového PHSR pre obec. Medzi
priority bude daná výstavba (rekonštrukcia) nedokončených vetiev komunikácii v obci,
rekonštrukcia kuchyne v kultúrnom dome, oplotenie ihriska, úprava okolia OcÚ...
V závere tohto bodu starostka informovala o tom, že v projekte kde obec získala NFP
100.000,- € na kamerový systém je potrebné vykonať nové verejné obstarávanie a to na základe
stanoviska z PPA, sekcie projektových podpôr.
Návrh uznesenia č. 74
Obecné zastupiteľstvo obce Komárany
schvaľuje Ročný plán obce Komárany na úseku civilnej obrany na rok 2021.
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0
Viera Jakubčinová
Marek Boršč
Ing. Slavomír Kmec
Ing. Lukáš Monok
Návrh bol prijatý

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 1

K bodu 10
V diskusii mal dotaz poslanec Ing. Monok k stavu kanála, ktorý je vo vlastníctve
Hydromeliorácií, š.p. , vzhľadom na zanedbaný stav týchto kanálov, čo má za
následok problém hromadenia vody v rigoloch, ktoré sú vo vlastníctve obce a ktoré do tzv.
„superkanála“ ústia. Starostka obce informovala poslancov, že napriek výzvam z jej strany na
odstránenie nežiadúceho stavu a prísľubu majiteľa k plánovanej rekonštrukcii zo strany š.p.
nebol vykonaný žiaden zásah, ktorý by tento stav zlepšil s odvolávaním sa na nedostatok
financií...
Poslanec p. Boršč mal požiadavku, v prípade ak by to epidemiologická situácia dovolila,
aby sa tohtoročný turnaj starších pánov konal v Komáranoch a to dňa 4. júla 2021.
Poslanci taktiež diskutovali o možnosti oplotenia areálu nového multifunkčného ihriska
a workoutu, vzhľadom na opakované „návštevy“ cudzích občanov, ktorí nerešpektujú
obmedzujúce značky pri ihrisku, protiepidemiologické opatrenia, ani samotný prevádzkový
poriadok.
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Starostka obce informovala poslancov o plánovanej akcii, ktorú by obec chcela
zorganizovať v spolupráci s Maticou Slovenskou dňa 11.7.2021. Jednalo by sa o slávnostnú
„kolaudáciu“ zrekonštruovanej budovy OcÚ a matičné vystúpenie. Za predpokladu, že to
pandemická a celospoločenská situácia bude dovoľovať.
Diskutovalo sa aj o pláne obnovy a možnostiach z toho plynúcich pre obec.

K bodu 11
Po vyčerpaní všetkých bodov programu sa starostka prítomným poďakovala za ich
účasť na rokovaní obecného zastupiteľstva a rozlúčila sa s nimi.
V Komáranoch, dňa: 23. apríla 2021
Zapísal :

Jana Ščavnická

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

Overil :

Viera Jakubčinová

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

Ing Slavomír Kmec

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

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

