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Z á p i s n i c a  č. 5 

 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Komáranoch, 

konaného dňa  1. augusta 2019 

na Obecnom úrade v Komáranoch 

 

 

Prítomní :  

Podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice 

4. Voľba návrhovej komisie 

5. Kontrola uznesení  

6. Informácie HK k vykonaným kontrolám 

7. Informácie o stave k jednotlivým projektom 

8. Plánované aktivity 

9. Rôzne  

10. Diskusia  

11. 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 

v horeuvedenom znení.   

 

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

navrhla poslancov p. Ing. Pavla Ivanova a Mareka Boršča, do návrhovej komisie: Ing. Lukáša 

Monoka a p. Vieru Jakubčinovú. 

 

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

obecných zastupiteľstiev. Skonštatovala, že všetky uznesenia boli splnené, avšak uznesenie č. 

23 bude potrebné vyšpecifikovať v novom uznesení. Následne bolo prijaté nasledovné 

uznesenie: 

 

Návrh uznesenia č. 24 

 

Obecné zastupiteľstvo v Komáranoch:  

 
A) s c h v a ľ u j e : 

1. program zasadnutia v navrhovanom znení  
2. zapisovateľa zápisnice:  Jana Ščavnická  
3. overovateľov zápisnice:  Ing. Pavol Ivanov a Marek Boršč 
4. návrhovú komisiu:  Ing. Lukáš Monok a Viera Jakubčinová  
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B) b e r i e   n a    v e d o m i e 

1. informácie hlavnej kontrolórky o kontrole plnení uznesení z predchádzajúcich 

zastupiteľstiev. 

Hlasovanie: 

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

Ing. Pavol Ivanov 

Ing. Lukáš Monok 

Viera Jakubčinová 

Marek Boršč          

Návrh bol prijatý 

 

Ku kontrole uznesenia č. 17 z predchádzajúceho zasadnutia OZ – odpredaj pozemku 

parc.č. 42/1 p. Kováčovi – mal pripomienku poslanec p. Ivanov, že časť predmetného pozemku 

je   využívaný ako prístupová cesta k nehnuteľnosti rodiny Dančákovej a Mašľankovej.  

Starostka obce informovala poslancov, že vlastníci oboch susediacich pozemkov vedia o tejto 

skutočnosti a vec riešia vzájomnou dohodou. Obecné zastupiteľstvo odporúča novému 

vlastníkovi právne ošetriť právo prechodu s vlastníkom susednej nehnuteľnosti. 

V nadväznosti na plnenie uznesenia č. 23 z predchádzajúceho zasadnutia OZ – odpredaj 

pozemku p. Džukovi z dôvodov hodných osobitného zreteľa a po konzultáciách s právničkou 

bolo potrebné prijať nové uznesenie, v ktorom bude vyšpecifikovaný osobitný zreteľ. Na 

základe týchto skutočností starostka predložila poslancom nasledovný návrh uznesenia: 

Návrh uznesenia č: 25 

„Obecné zastupiteľstvo obce Komárany 

- s c h v a ľ u j e  spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku  Obce Komárany z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa  v  zmysle ust.  § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov  – a to pozemku registra CKN parcelné číslo 273, druh pozemku: 

zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 22 m2, katastrálne územie: Komárany, vedeného na LV č. 

471 

v prospech žiadateľa: Ing. Pavol Džuka, Komárany 116 

 

Zdôvodnenie hodného osobitného zreteľa:  jedná sa  o  pozemok nízkej výmery, ktorý  je súčasťou 

dvora a je situovaný  medzi pozemkami  registra C KN parcelné čísla 272 a 275, zapísanými  na LV č. 

535, kat. územie: Komárany, ktoré sú vo vlastníctve kupujúceho, uvedený pozemok  je  preto pre obec 

nevyužiteľný   

 

 za kúpnu cenu 3,80 EUR/m2, t. j. spolu  83,60 EUR 

 

 počet všetkých poslancov obecného zastupiteľstva   -  5 poslancov ( prítomných 4) 

Hlasovanie: 

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

Ing. Pavol Ivanov 

Ing. Lukáš Monok 

Viera Jakubčinová 

Marek Boršč          

 Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva 

Obce Komárany.          
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 K bodu 6 
Hlavná kontrolórka obce informovala poslancov o vykonaných kontrolách za rok 2018 

a prvý polrok roka 2019. Pri kontrolách neboli zistené žiadne nedostatky. 

 

K bodu 7 
 

V tomto bode rokovania starostka obce informovala o stave projektu rekonštrukcie 

kultúrneho domu. Skonštatovala, že projekt na rekonštrukciu kuchyne bol kompletne 

spracovaný Ing. arch. Dvorjakom vrátane stavebnej časti aj zdravotechniky. Tieto podklady 

boli odovzdané spoločnosti VSD a.s. k príprave a úpravám podľa požiadaviek 

z predchádzajúceho OZ. Verejné obstarávanie ešte nebolo začaté. K tomuto projektu mal 

niekoľko pripomienok Ing. Ivanov. Podľa neho je v počte svietidiel nesúlad, taktiež v ponuke 

VSD absentujú núdzové osvetlenia a námietky mal aj proti typu navrhovaných svietidiel. Ďalej 

mal výhrady k výpočtu dosiahnutia úspor pri spotrebe plynu a elektrickej energie a vyjadril aj 

nespokojnosť s tým, že VSD a.s. nepredkladá k nahliadnutiu výkaz výmer resp. položkovitú 

ponuku na jednotlivé práce, ktoré projekt zahŕňa.  

Následne starostka obce telefonicky kontaktovala zástupcu spoločnosti VSD Ing. Čekana, 

ktorý čiastočne odpovedal na uvedené dotazy a v závere konferenčného hovoru sa starostka 

obce, členovia OZ a Ing. Čekan dohodli, že k predmetným námietkam v čo najbližšom možnom 

termíne zašle písomné stanovisko.  

Starostka obce opakovane vyzvala všetkých poslancov, aby svoje pripravené  pripomienky 

a dotazy doručili v skoršom termíne a ešte pred zasadnutím OZ, aby sa do budúcna jednalo 

konštruktívne a efektívne. 

 

Čo sa týka projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ“  starostka obce 

informovala, že zo SIEA bolo obci doručené stanovisko z druhej tzv. ex ante kontroly verejného 

obstarávania – kde konštatujú, že treba celé VO zrušiť a urobiť nanovo, kvôli tomu, že v 

obstarávaní bola stanovená neprimeraná podmienka účasti technickej a odbornej spôsobilosti. 

Minimálna požadovaná úroveň štandardov vo VO bol doklad o odbornej spôsobilosti 

stavbyvedúceho s odborným zameraním na inžinierske stavby avšak dispozičné riešenie 

daného projektu sa týmto konkrétnym investičným zámerom nemení a teda ide o pozemnú 

stavbu. Na základe toho  obec pristúpi k vyhláseniu nového VO a realizácia rekonštrukcie sa 

oddiali .  

 

K výstavbe chodníka smerom od križovatky  k cintorínu, na ktorý obec získala nenávratný 

finančný príspevok SR vo výške 20.000,- € prebieha príprava verejného obstarávania.  Podľa 

predbežného prieskumu k tejto výstavbe bude potrebné dofinancovanie z vlastných zdrojov. 

 

Starostka obce ďalej informovala, že obec získala  ďalší nenávratný finančný príspevok vo 

výške 37.000,- € z Úradu vlády SR na výstavbu multifunkčného ihriska. Tu je taktiež potrebná 

finančná spoluúčasť obce.  Na základe informácií k týmto rozvojovým aktivitám pre obec -  OZ 

prijalo nasledovné uznesenia: 

 

Návrh uznesenia č: 26 

Obecné zastupiteľstvo obce Komárany  

s c h v a ľ u j e  1. rozpočtové opatrenie – zmenu rozpočtu podľa § 14 ods. 2 písm. a) zák.č. 

583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a to: 
- kapitálové príjmy  230 ............ +35.750,- € 

- kapitálové výdavky 0620 ........  +35.750,- €. 
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Hlasovanie: 

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

Ing. Pavol Ivanov 

Ing. Lukáš Monok 

Viera Jakubčinová 

Marek Boršč          

Návrh bol prijatý 
 

Návrh uznesenia č: 27 

Obecné zastupiteľstvo obce Komárany  

s c h v a ľ u j e  výstavbu multifunkčného ihriska v súlade s podmienkami Programu rozvoja 

a športu na rok 2019 

 

Hlasovanie: 

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

Ing. Pavol Ivanov 

Ing. Lukáš Monok 

Viera Jakubčinová 

Marek Boršč          

 

Návrh bol prijatý 

 

 

K bodu 8 

 
V tomto bode sa diskutovalo o ďalších plánovaných aktivitách v obci,  medzi ktoré patrí 

70. výročie založenia organizovaného futbalu v našej obci a s tým súvisiace podujatie spojené 

s krstom knihy. Toto podujatie sa uskutoční v sobotu 24.8.2019.  

 
 Opakovane sa hovorilo aj o osadení kríža pri Dome smútku. Vzhľadom na požiadavku 

rímskokatolíckeho farára, aby bola zrealizovaná aj úprava okolia pri novom kríži, obecné 

zastupiteľstvo je ochotné z rozpočtu obce poskytnúť cca 1000,-€. Poslanci OZ spolu so 

starostkou odporúčajú, aby p. farár v súčinnosti s veriacimi doručil na obec náčrt a jednoduchý 

opis úpravy okolia kríža. Hovorilo sa o tom, že posvätenie kríža by bolo vhodné zrealizovať 

v období Pamiatky zosnulých v tomto roku. 

 
 Starostka obce ďalej informovala, že vypracovala a podala  projekt v rámci výzvy 

z Úradu podpredsedu vlády SR na výstavbu detského a workoutového ihriska, ktoré by malo 

tvoriť súčasť športového areálu.  

 

K bodu 9 
 

Starostka obce otvorila tému k aktualizácii územného plánu, o ktorej sa už v minulosti 

hovorilo. Informovala aj o tom, že ju oslovil súkromný podnikateľ, ktorý uvažuje o výstavbe 

bytoviek v katastri našej obce. Konkrétny zámer zatiaľ nepredložil. V nadväznosti na tieto 

informácie OZ schválilo nasledovné uznesenie:  
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Návrh uznesenia č: 28 

Obecné zastupiteľstvo obce Komárany  

- p o v e r u j e  starostku obce aby zabezpečila vypracovanie zmien a doplnkov č. 1 

Územného plánu obce Komárany odborne spôsobilou osobou.  

 

Hlasovanie: 

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

Ing. Pavol Ivanov 

Ing. Lukáš Monok 

Viera Jakubčinová 

Marek Boršč          

 

Návrh bol prijatý 

 
Ďalej starostka obce informovala prítomných, že hudobné zoskupenie Vranovskí 

heligonkári, v ktorom  pôsobia aj občania z našej obce,  pripravujú kultúrne podujatie pri 

príležitosti 10. výročia vzniku tejto skupiny a to 10. augusta 2019 v KD Komárany. 

 

K bodu 10 
 Diskutovalo sa o tom, ako efektívne plniť environmentálne ciele v podmienkach SR 

a o problémoch v odpadovom hospodárstve. 

 

 Starostka obce predložila poslancom oslobodzovací rozsudok OS Vranov nad Topľou 

v trestnej veci /ešte z roku 2006/  voči bývalej starostke obce p. Spišákovej,  ktorý bol na obec 

doručený 7.6.2019 kde súd s nárokom na náhradu škody odkazuje obec na civilný súd.    

 

V rámci diskusie starostka obce tlmočila požiadavku niektorých občanov – dôchodcov 

obce, či by bolo možné, aby obec prispievala nejakou finančnou čiastkou dôchodcom na stravu. 

Ak v budúcnosti bude na to finančný priestor obec zváži takúto formu pomoci. V súčasnosti je 

možné za výhodnú cenu poberať stravu z tunajšej materskej školy.  

 

K bodu 11 
Vzhľadom na to, že program zasadnutia bol vyčerpaný,  starostka obce poďakovala 

prítomným za  účasť na tomto zasadnutí obecného zastupiteľstva a stretnutie  ukončila.  

 

V Komáranoch, dňa:  1. augusta 2019 

 

 

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

 

Overil : Ing. Pavol Ivanov       ........................................ 

 

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

 

 

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

 

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