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                         Z á p i s n i c a  č. 1 

 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Komáranoch,  konaného dňa  7. decembra 2018   

                           na Obecnom úrade v Komáranoch  

 

 

 

Prítomní :  

Podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice 

 

 

 

Program: 

1. Slávnostné otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,  

3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do zastupiteľstva a odovzdanie 

osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného 

zastupiteľstva,  

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu  

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva,  

6. Príhovor starostky 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva 

8. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 

neskorších predpisov a voľba jej členov 

9. Určenie zástupcu starostky obce 

10. Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť 

zasadnutia zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení 

11. Určenie zástupcu do rady školy pre MŠ Komárany  

12. Diskusia 

13. Záver.  

 

K bodu 1 
V úvode ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva zaznela slovenská 

hymna. Následne starostka obce Jana Kráľová pozdravila novozvolených poslancov, 

ostatných prítomných poslancov a hlavnú kontrolórku obce a otvorila zasadnutie. 

 

K bodu 2 
Starostka obce určila za zapisovateľku Janu Ščavnickú a za overovateľov zápisnice 

navrhla poslancov Ing. Lukáša Monoka a Mareka Boršča. Poslanci OZ tento návrh 

jednomyseľne schválili. 

 

K bodu 3 
V tomto bode požiadala starostka obce zapisovateľku miestnej volebnej komisie 

o oznámenie výsledkov voľby starostu obce a volieb do zastupiteľstva. Zapisovateľka 

miestnej volebnej komisie Jana Ščavnická oboznámila prítomných s výsledkami volieb do 

orgánov samosprávy  v roku 2018 v obci Komárany a súčasne odovzdala osvedčenia 

o zvolení novozvolenej starostke obce Jane Kráľovej a taktiež zvoleným poslancom obecného 

zastupiteľstva.  
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K bodu 4 
Novozvolená starostka obce zložila sľub starostky obce, ktorý potvrdila svojim 

podpisom.  

 

K bodu 5 
 Novozvolená starostka obce prečítala prítomným poslancom sľub poslanca obecného 

zastupiteľstva, poslanci svojimi podpismi potvrdili zloženie sľubu.  

 

K bodu 6 
 V tomto bode novozvolená starostka obce v krátkom príhovore skonštatovala, že 

naďalej chce aktívne rozvíjať obec. Vyjadrila očakávanie, že spolu s novozvoleným obecným 

zastupiteľstvom bude tvoriť jeden zosynchronizovaný  celok. Na záver príhovoru poďakovala 

za doterajšiu spoluprácu prítomným odstupujúcim poslancom obecného zastupiteľstva 

a rozlúčila sa s nimi podarovaním knižnej publikácie. Novozvoleným poslancom starostka 

taktiež popriala veľa úspechov a vyzvala ich ku konštruktívnej spolupráci. Poslancom OZ 

odovzdala knižnú publikáciu o základných princípoch fungovania samosprávy.  

 

K bodu 7  
 Po zložení sľubu starostky obce a poslancov obecného zastupiteľstva predniesla 

starostka obce návrh programu rokovania ustanovujúceho OZ, poslanci tento návrh 

jednomyseľne schválili.   

 

Návrh uznesenia č. 1 

Obecné zastupiteľstvo: 

A) b e r i e   n a    v e d o m i e 

1. výsledky voľby starostu a volieb poslancov obecného zastupiteľstva, 

2. vystúpenie novozvolenej starostky obce 

3. že starostka obce určila za svojho zástupcu Ing. Lukáš Monok  

B) k o n š t a t u j e,   ž e 

1. novozvolená starostka obce Jana Kráľová zložila zákonom predpísaný sľub starostky 

obce 

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Marek Boršč, Ing. Pavol Ivanov, Viera 

Jakubčinová, Ing. Slavomír Kmec, Ing. Lukáš Monok  zložili zákonom predpísaný sľub 

poslanca obecného zastupiteľstva 

C)   s c h v a ľu j e : 

1. program zasadnutia   

2. zapisovateľa zápisnice:  Jana Ščavnická 

3. overovateľov zápisnice:  Ing. Lukáš Monok, Marek Boršč 

Hlasovanie: 

Za: 5                                   Proti: 0           Zdržal sa: 0                                      

Návrh bol prijatý 

 

K bodu 8 
 Nasledujúcim bodom programu bolo zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu 

pri výkone funkcií verejných funkcionárov, a voľba jej predsedu a členov. Poslanci 

hlasovaním jednomyseľne schválili, že zriaďujú túto komisiu a za jej predsedu zvoli Ing. 

Pavla Ivanova a za členov komisie zvolili Ing. Slavomíra Kmeca a Vieru Jakubčinovú.  
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Návrh uznesenia č. 2 

Obecné zastupiteľstvo v Komáranoch 

A) z r i a ď u j e  

komisiu podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu 

pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 

B) v o l í 

a) predsedu komisie: Ing. Pavol Ivanov 

b) členov komisie:  Ing. Slavomír Kmec, Viera Jakubčinová 

 

Hlasovanie: 

Za: 5                         Proti: 0     Zdržal sa: 0                                     Neprítomný: 

Návrh bol prijatý 

 

K bodu 9 
 Novozvolená starostka obce informovala poslancov obecného zastupiteľstva, že za 

svojho zástupcu určuje Ing. Lukáša Monoka. 

 

K bodu 10 
 Ďalším bodom programu zasadnutia bolo schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý 

bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona 

o obecnom zriadení. Starostka obce za takého poslanca navrhla p. Mareka Boršča, poslanci 

tento návrh jednomyseľne schválili.  

 

Návrh uznesenia č. 3 

Obecné zastupiteľstvo v Komáranoch 

p o v e r u j e  

poslanca Mareka Boršča zvolávaním a vedením zasadnutí zastupiteľstva v prípadoch podľa § 

12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom  zriadení v znení neskorších predpisov.  

 

Hlasovanie: 

Za: 5                         Proti: 0     Zdržal sa: 0                                     Neprítomný: 0 

Návrh bol prijatý 

 

K bodu 11 
 V bode 11 starostka obce navrhla zmenu na poste zástupcu zriaďovateľa v Rade školy 

pri Materskej škole v Komáranoch z radu novozvolených poslancov. Poslanci jednomyseľne 

určili za zástupcu poslanca p. Mareka Boršča a súčasne zrušili uznesenie č. 45 zo 7. 

zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 30.4.2015, ktorým bol za zástupcu zriaďovateľa 

v Rade školy pri MŠ Komárany určený Ing. Pavol Fedorčák PhD. 

 

Návrh uznesenia č. 4 

Obecné zastupiteľstvo v Komáranoch 

1. určuje za zástupcu zriaďovateľa v Rade školy pri Materskej škole v Komáranoch 

poslanca p. Mareka Boršča 

2. ruší uznesenie č. 45. zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 30.4.2015. 

Hlasovanie 

Za: 5                         Proti: 0     Zdržal sa: 0                                     Neprítomný: 0 

Návrh bol prijatý 
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K bodu 12 
 V diskusii starostka obce informovala prítomných, že v tomto roku musí OZ ešte raz 

zasadnúť z dôvodu potreby schválenia rozpočtu na roky 2019-2021, ktorý je zverejnený od 

3.12.2018.  

Starostka obce požiadala všetkých poslancov OZ aby do najbližšieho zasadnutia každý 

za seba predložil v písomnej forme svoju víziu koncepcie rozvoja obce.  

Okrajovo sa diskutovalo o problematike dokončenia stavby vodojem.  

Taktiež o problémovom správaní rodiny Lapčákovej. 

 

 

K bodu 13 
Na záver starostka obce poďakovala prítomným za ich účasť na tomto ustanovujúcom 

zasadnutí obecného zastupiteľstva a rozlúčila sa s nimi. 

 

V Komáranoch, dňa:  7. decembra 2018 

 

 

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

 

Overil : Ing. Lukáš Monok       ........................................ 

 

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

 

 

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

 

Zvesené dňa: ......................  

                                                                 

 

 


