Uznesenia zo 21. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Komáranoch konaného dňa 4. marca 2022 na
Obecnom úrade v Komáranoch

Uznesenie č. 92

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: p. Viera Jakubčinová a Ing. Lukáš Monok
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 obce o kontrole plnení uznesení z predchádzajúceho
zastupiteľstva
2. správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2021

Hlasovanie:
Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 2

Ing. Lukáš Monok
Viera Jakubčinová
Ing. Slavomír Kmec

V Komáranoch, dňa 4.3.2022

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

Uznesenie č. 93

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 parc. registra „E“ parc. č. 1829/2, vodná plocha o výmere 24
m2, zapísaná na LV č. 700, k.ú. Komárany

v prospech žiadateľa: Peter Kostura, nar.

, Komárany č. 157

za kúpnu cenu 3,80 €/m2, t. j. spolu 91,20 €.

Zdôvodnenie hodného 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: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 2

Ing. Lukáš Monok
Viera Jakubčinová
Ing. Slavomír Kmec

V Komáranoch, dňa 4.3.2022

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

Uznesenie č. 94

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:
- parc. registra „E“ parc. č. 1829/3, vodná plocha o výmere 71 m2
- parc. registra „E“ parc.č. 249/5 vodná plocha o výmere 586 m2
- parc. registra „E“ parc.č. 368/1 vodná plocha o výmere 525 m2
zapísané na LV č. 700, k.ú. Komárany a
- parc. registra „C“ parc.č. 236 o výmere 147 m2, zapísaná na LV č. 471, k.ú. Komárany

v prospech žiadateľa: Ing. Ján Kopčák, nar.

, Komárany č. 38

za kúpnu cenu 3,80 €/m2, t. j. spolu za 1.329 m2 sumu 5 050,20 €.

Zdôvodnenie hodné osobitného zreteľa: jedná sa o pozemky ktoré pretínajú nehnuteľnosti
(pozemky) v prevažnej väčšine vo vlastníctve žiadateľa ako aj pozemky, ktoré má žiadateľ v
prenájme. Tieto pozemky obec nevyužíva, ani v budúcnosti neplánuje využívať, nakoľko obec
by pri vstupe na svoj pozemok musela použiť pozemok žiadateľa, alebo iných vlastníkov
nehnuteľností.

Hlasovanie:
Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 2

Ing. Lukáš Monok
Viera Jakubčinová
Ing. Slavomír Kmec
V Komáranoch, dňa 4.3.2022

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

