
Uznesenia zo 14. zasadnutia 

obecného zastupiteľstva v Komáranoch konaného dňa 14. decembra 2015 

 

 

Uznesenie č. 89 zo 14. zasadnutia 

obecného zastupiteľstva v Komáranoch dňa 14. decembra 2015 

 

Obecné zastupiteľstvo: 

 

I.  Schvaľuje: 

1.Program zasadnutia v predloženom znení 

2.Zapisovateľov zápisnice:  Jana Kráľová,  Jana Ščavnická 

3.Overovateľov zápisnice:  Mgr. Marcela Hakošková, Ing. Pavol Fedorčák PhD. 

4. Návrhová komisia v zložení: Ing. Pavol Džuka, Ing. Pavol Fedorčák PhD. 

 

II. Berie na vedomie: 

1.Informáciu starostky obce k pripravovaným projektom rekonštrukcie ciest v obci a výstavby 
multifunkčného ihriska.  

 

Za: 3                               Proti: 0     Zdržal sa: 0                                     Neprítomný: 2 

 

Uznesenie č. 90 zo 14. zasadnutia 

obecného zastupiteľstva v Komáranoch dňa 14. decembra 2015 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu a doplnenie VZN č. 31/2012 o miestnych daniach 
z nehnuteľností a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v § 41, ktorý 
po zmene a doplnení bude znieť: 

§ 41 

Sadzby poplatku za obdobie jedného kalendárneho roka: 



a/ základná sadzba poplatku pre poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm. a/ zák.č. 582/2004 Z.z. 
v znení neskorších predpisov je 0,040 € za osobu a deň, alebo 14,64 € ročne pre každého obyvateľa 
obce bez rozdielu veku, 

b/ pre poplatníkov uvedených v § 77 ods. 2 písm. b/ a c/ zák.č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších 
predpisov je sadzba poplatku 0,040 € za osobu a deň, 

c/ základná sadzba poplatku podľa § 78 ods. 1 písm. c/ zák.č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších 
predpisov za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín vo výške 0,05 €. 

Obec Komárany ustanovuje pre výpočet ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov hodnotu 
koeficientu 1. 

 

Za: 3                               Proti: 0     Zdržal sa: 0                                     Neprítomný: 2 

 

Uznesenie č. 91 zo 14. zasadnutia 

obecného zastupiteľstva v Komáranoch dňa 14. decembra 2015 

 

Obecné zastupiteľstvo 

1. Schvaľuje schvaľuje: 
Rozpočet obce Komárany na rok 2016. 

2. Berie na vedomie: 
Viacročný rozpočet obce Komárany na roky 2017 – 2018. 
 

Za: 3                               Proti: 0     Zdržal sa: 0                                     Neprítomný: 2 

 

 

Uznesenie č. 92 zo 14. zasadnutia 

obecného zastupiteľstva v Komáranoch dňa 14. decembra 2015 

 

Obecné zastupiteľstvo:  
1. schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na rok 2016 
2. poveruje hlavnú kontrolórku obce vykonaním kontrol podľa Plánu kontrolnej činnosti na rok 

2016. 
 

Za: 3                               Proti: 0     Zdržal sa: 0                                     Neprítomný: 2 

 

 



Uznesenie č. 93 zo 14. zasadnutia 

obecného zastupiteľstva v Komáranoch dňa 14. decembra 2015 

 

Obecné zastupiteľstvo: 
schvaľuje audítora na vykonanie auditu obce Komárany za rok 2015 firmu SALDO – AUDIT 
Vranov nad  Topľou, s.r.o. 
  

Za: 3                               Proti: 0     Zdržal sa: 0                                     Neprítomný: 2 

 

 

OVERIL: 

 

Jana Kráľová:                                                                                     ...................................... 

 

Mgr. Marcela Hakošová      ...................................... 

 

Ing. Pavol Fedorčák PhD.                             ...................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


