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Z á p i s n i c a  č. 8 

 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Komáranoch, 

konaného dňa  2. decembra 2019 

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. Zloženie sľubu náhradného poslanca 

6. Kontrola uznesení  

7. VZN o odpadoch – dodatok 

8. VZN – poplatky za prenájom 

9. VZN – MŠ príspevok na dieťa na rok 2020 

10. Prevádzkový poriadok k multifunkčnému ihrisku 

11. Rozpočet na rok 202 – 2022 

12. Informácie starostky k jednotlivým projektom 

13. Diskusia  

14. 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.  

 

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

navrhla poslancov Ing. Slavomíra Kmeca a p. Vieru Jakubčinovú  a do návrhovej komisie: Ing. 

Mareka Boršča a Ing. Lukáša Monoka. 

 

K bodu 5 
V tomto bode náhradný poslanec p. Roman Konečný zložil sľub poslanca obecného 

zastupiteľstva.  

 

K bodu 6 
 Hlavná kontrolórka obce informovala poslancov o plnení uznesení z predchádzajúcich 

obecných zastupiteľstiev. Skonštatovala, že všetky uznesenia boli splnené. Následne bolo 

prijaté  uznesenie: 

 

 

Návrh uznesenia č. 34 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Komárany:  
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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  
4. návrhovú komisiu:  Marek Boršč a Ing. Lukáš Monok   
 

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. Slavomír Kmec 

Viera Jakubčinová 

Marek Boršč      

Roman Konečný     

Návrh bol prijatý 

 

 

K bodu 7 
V tomto bode programu starostka obce v spolupráci s pracovníčkou obce predložili 

poslancom návrh dodatku k VZN č. 31/2019, ktorým navrhujú upraviť poplatok za komunálne 

odpady. Zvýšenie cien bolo reakciou na povinnosti vyplývajúce z ustanovení zákona 

o odpadoch a vykonávacích predpisov. Zohľadnený bol  nárast ceny, ktorú obec platí zberovej 

spoločnosti za likvidáciu komunálneho odpadu a zo zákonnej povinnosti, ktorá určuje sadzby 

za uloženie zmesového komunálneho odpadu podľa úrovne vytriedenia. Čím je percento 

vytriedenosti komunálneho odpadu vyššie, cena sa znižuje. V roku 2018 dosiahla obec 

Komárany úroveň vytriedenosti 20,39 %, sadzba za rok 2019 bola zo zákona 10 €/t, pričom na 

rok 2020 už je sadzba zo zákona 22 €/t. Navrhované zvýšenie poplatku je z doterajších 14,60 € 

na 16,43 € na osobu a rok. Na to bolo predložené nasledovné uznesenie: 

Návrh uznesenia č. 35 

Obecné zastupiteľstvo obce Komárany  

sa uznáša na prijatí Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Komárany č. 

31/2012 o miestnych daniach z nehnuteľnosti a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady. 

Hlasovanie: 

Za: 5                            Proti: 0           Zdržal sa: 0                       Neprítomní: 0                    

Ing. Lukáš Monok  

Ing. Slavomír Kmec 

Viera Jakubčinová 

Marek Boršč        

Roman Konečný  

 Návrh bol prijatý 

 

K bodu 8 
Starostka obce v súvislosti s výdajmi, ktoré obec vynakladá  na rekonštrukciu 

kultúrneho domu ako aj v súvislosti s dokončením výstavby multifunkčného ihriska predložila 

poslancom obecného zastupiteľstva  návrh úpravy sadzobníka cien za poskytované služby. V 

diskusii k tomuto návrhu boli jednotlivé položky prehodnotené a upravené.  
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Následne bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

Návrh uznesenia č. 36 

Obecné zastupiteľstvo obce Komárany  

sa uznáša na prijatí Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Komárany č. 

35/2016 o cenách služieb poskytovaných obcou.   

Hlasovanie: 

Za: 5                        Proti: 0           Zdržal sa: 0                      Neprítomní: 0                    

Ing. Lukáš Monok 

Ing. Slavomír Kmec 

Viera Jakubčinová 

Marek Boršč        

Roman Konečný  

Návrh bol prijatý 

 

K bodu 9 
V ďalšom bode programu bol pracovníčkou obecného úradu odprezentovaný dodatok 

č. 1 k VZN č. 39/2019, ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 

dieťaťa v MŠ a ŠJ našej obce aktuálne na rok 2020 podľa plánovaného rozpočtu a počtu detí 

v MŠ. 

Návrh uznesenia č. 37 

Obecné zastupiteľstvo obce Komárany  

sa uznáša na prijatí Dodatku č. 1 k VZN Obce Komárany č. 39/2019 o výške finančných 

prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a jedného detského alebo 

žiackeho stravníka školskej jedálne so sídlom na území Obce Komárany.   

Hlasovanie: 

Za: 5                        Proti: 0           Zdržal sa: 0                      Neprítomní: 0                    

Ing. Lukáš Monok 

Ing. Slavomír Kmec 

Viera Jakubčinová 

Marek Boršč        

Roman Konečný  

Návrh bol prijatý 

 

K bodu 10 
Starostka obce informovala poslancov, že stavebné práce na multifunkčnom ihrisku boli 

ukončené, dielo bolo odovzdané. Z toho vyplynula aj potreba schváliť prevádzkový poriadok 

ihriska. Poslanci diskutovali o potrebe riešenia oplotenia nového areálu, doplnenia tabule 

s pokynmi pre športovcov a používateľov ihriska.  Následne bol predložený tento návrh 

uznesenia: 

Návrh uznesenia č. 38 

Obecné zastupiteľstvo obce Komárany  

schvaľuje  prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska. 

Hlasovanie: 

Za: 5                        Proti: 0           Zdržal sa: 0                      Neprítomní: 0                    

Ing. Lukáš Monok 

Ing. Slavomír Kmec 



 4 

Viera Jakubčinová 

Marek Boršč        

Roman Konečný  

 Návrh bol prijatý 

 

K bodu 11 
Starostka obce v súčinnosti s pracovníčkou OcÚ  oboznámila poslancov OZ s návrhom 

rozpočtu na roky 2020 – 2022.  Pracovníčka informovala poslancov, že pri zostavovaní 

rozpočtu vychádzala v príjmovej časti z prognózy zverejnenej MF SR, v časti daňových 

príjmov počítala so zvýšením v dôsledku navýšenia poplatku za TKO. V časti bežných 

výdavkov sa počíta s miernym zvýšením v niektorých kapitolách, aj v dôsledku zvýšenia platov 

zamestnancov verejnej správy a pedagogických zamestnancov. V časti kapitálových výdavkov 

obec ráta so splátkami za rekonštrukciu kultúrneho domu a podložia multifunkčného ihriska. 

Vo finančných operáciách zase splátky úveru, ktorý bol obci poskytnutý v súvislosti 

s rekonštrukciou miestnych komunikácií. Poslanci a zástupcovia TJ Družstevník deklarovali 

potrebu zvýšenia dotácie pre futbalistov. Počas diskusie k tomuto bodu a analýzy predloženého 

návrhu rozpočtu sa na zasadnutie osobne dostavili občania obce, členovia FS Lipka a to –            

p.  Ragančík a p. Mihalčinová.  

Pani starostka disponovala písomnou žiadosťou od pána Ragančíka /doručenej na úrad 

v ten deň/, ktorý  žiadal o poskytnutie finančného príspevku vo výške 500,- € z rozpočtu obce 

pre neho – ako autora knihy k 70.výročiu organizovaného futbalu v obci Komárany.  Predmetnú 

žiadosť starostka prečítala a požiadala o stanovisko.  Členovia OZ vrátane poradného hlasu 

hlavnej kontrolórky obce sa jednomyseľne zhodli na tom, že Obec za predmetnú publikáciu 

vynaložila už dostatok finančných prostriedkov (cca. 1.300,- €) a že finančnú hotovosť (od 

dobrovoľných darcov) vo výške cca. 270,- €, ktorú pán Ragančík prevzal, považujú za 

dostatočnú kompenzáciu. Opätovne bolo skonštatované, že snahu pána Ragančíka si všetci 

vážia, avšak táto aktivita bola vždy vnímaná ako dobrovoľná aktivita nadšenca pre dobrú vec.  

Následne starostka obce prečítala žiadosť od FS LIPKA, ktorá žiadala od obce 

príspevok na nové kroje a doplnky na rok 2020 vo výške 1.500,- €. K žiadosti sa vyjadrili aj 

prítomní hostia (žiadatelia) a skonštatovali, že kroje, v ktorých pôsobia už 6 rokov sú 

opotrebované...  

Hlavná kontrolórka obce odporučila  žiadateľom, aby svoju činnosť zastrešili právnou 

subjektivitou, s čím súhlasili aj prítomní poslanci. Počas diskusie k tejto záležitosti Ing. Monok 

skonštatoval, že poskytnutie finančných prostriedkov by do budúcna malo byť podmienené 

právnou subjektivitou FS LIPKA. Hlavná kontrolórka obce požiadala, aby na obec bola 

doručená  k nahliadnutiu evidencia príjmov a výdajov FS LIPKA, ktorú eviduje pán Ragančík. 

Starostka obce poďakovala za reprezentáciu obce.  

Prítomní hostia sa rozlúčili, poďakovali a ďalej sa rokovalo bez ich prítomnosti. 

Starostka obce spolu s prítomnými skonštatovala, že činnosť členov FS LIPKA a ich 

reprezentáciu si vážia. V rámci rozpočtu Obec má záujem podporovať činnosť „LIPKY“               

a počíta s viacerými výdajmi na kultúru, kde bude možné podporiť FS LIPKA                          

sumou cca. 500,-€.    

Následne hlavná kontrolórka obce predniesla svoje stanovisko k návrhu rozpočtu. Nato 

bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

Návrh uznesenia č. 39 

Obecné zastupiteľstvo obce Komárany  

A/  

1/ berie na vedomie viacročný rozpočet na roky 2020 – 2022 bez programovej štruktúry 
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2/ stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2020 – 2022 a návrhu 

rozpočtu na rok 2020. 

B/ schvaľuje rozpočet obce na rok 2020 v objeme 206 080,- € bez programovej štruktúry. 

Hlasovanie: 

Za: 5                        Proti: 0           Zdržal sa: 0                      Neprítomní: 0                    

Ing. Lukáš Monok 

Ing. Slavomír Kmec 

Viera Jakubčinová 

Marek Boršč        

Roman Konečný  

Návrh bol prijatý 

 

K bodu 12 
Informácie starostky obce: 

- Kultúrny dom: Na niekoľko dní boli  pozastavené rekonštrukčné práce, kvôli aktivitám 

organizovanými obcou i niektorých občanov obce v priestoroch KD.  

- Rekonštrukcia obecného úradu: Nanovo vyhlásené VO, ktoré bude vyhodnocované po 

9.12.2019 

- Rekonštrukcia chodníka v obci ukončená. 

Ďalej starostka obce informovala, že obci bola schválená žiadosť o NFP vo výške 40.000,- 

€  na výstavbu detského a workoutové ihriska, prístrešku a doplnkov. Aktuálne  prebieha VO 

na dodávateľa.  

Taktiež informovala, že obci bola schválená aj ďalšia žiadosť o NFP a to 100.000,- €  na 

rozšírenie kamerového  systému v obci. Zmluva o poskytnutí je podpísaná.  

 

K bodu 13  
Diskusia 

Starostka obce navrhla poslancom schváliť odmenu za ich prácu v roku 2019, výšku odmeny 

ponechala na ich zvážení. Poslanci navrhli odmenu 100,- €. Následne bolo predložené 

nasledovné uznesenie: 

 

Návrh uznesenia č. 40 

Obecné zastupiteľstvo obce Komárany  

schvaľuje vyplatenie odmien poslancom obecného zastupiteľstva za rok 2019 vo výške 100 €. 

 

Hlasovanie: 

Za: 5                        Proti: 0           Zdržal sa: 0                      Neprítomní: 0                    

Ing. Lukáš Monok 

Ing. Slavomír Kmec 

Viera Jakubčinová 

Marek Boršč        

Roman Konečný  

Návrh bol prijatý 

 

V nadväznosti na predchádzajúci bod poslanci diskutovali aj o výške odmeny resp. 

jednorazové  mesačné percentuálne  zvýšenie  platu pre starostku obce vzhľadom na realizované 

rozvojové a spoločenské  aktivity aj úspešné projekty  v roku 2019.  Jednorazové zvýšenie platu 

bolo navrhované na jeden mesiac s tým, že na nasledujúci mesiac a  naďalej  ostáva plat 

starostke obce pôvodný – v súlade s aktuálnym  dekrétom o plate starostky. Ing. Monok 
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navrhoval jednorazové zvýšenie o 30%.  Následne bolo hlasované o návrhu uznesenia: 

Návrh uznesenia č. 41 

Obecné zastupiteľstvo obce Komárany  

schvaľuje jednorazové zvýšenie platu starostke obce za mesiac november 2019 o 40 %.    

 

Hlasovanie: 

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

                                                                Ing. Lukáš Monok 

Ing. Slavomír Kmec 

Viera Jakubčinová 

Marek Boršč        

Roman Konečný  

Návrh bol prijatý 

 

 

V diskusii sa ďalej hovorilo o spolupráci s Maticou slovenskou, ktorá je v obci vítaná.  

Taktiež sa spomínala činnosť DHZ, kde odbornú pomoc ponúkol pán Magura 

(profesionálny hasič), ktorý sa angažoval aj keď bolo potrebné realizovať kontrolu hasičského 

vozíka.  

Diskutovalo sa aj o potrebe vymaľovania Domu smútku, aj o dôsledkoch zle 

vybudovaného a nedostatočne stabilného oporného múra pri Dome smútku, čo bude potrebné 

v budúcnosti riešiť.  

 

K bodu 14 
 

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:  2. december 2020  
 

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

 

Overil : Viera Jakubčinová       ........................................ 

  

Ing. Slavomír Kmec                ........................................ 

 

 

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

 

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