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Z á p i s n i c a  č. 6 

 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Komáranoch, 

konaného dňa  16. septembra 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. VZN č.40/2019 k cene jedla zamestnancov obce a cudzích stravníkov v Školskej 

jedálni pri Materskej škole Komárany 

7. Dodatok č. 2 k VZN č. 29/2011 k výške finančných nákladov na nákup potravín 

pre školské stravovanie a poplatku zákonného zástupcu dieťaťa v materskej 

školy na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy 

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. Jakubčinovú Vieru a  Ing. Slavomíra Kmeca, do návrhovej komisie: Ing. 

Pavla Ivanova a Mareka Boršča. 

 

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

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

prijaté nasledovné uznesenie: 

 

Návrh uznesenia č. 29 

 

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:  Viera Jakubčinová a Ing. Slavomír Kmec 
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4. návrhovú komisiu:  Ing. Pavol Ivanov a Marek Boršč  
 

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

Ing. Pavol Ivanov 

Ing. Lukáš Monok 

Ing. Slavomír Kmec 

Viera Jakubčinová 

Marek Boršč          

Návrh bol prijatý 

 

 

V nadväznosti na kontrolu uznesenia č. 25 z predchádzajúce zastupiteľstva, týkajúce sa 

odpredaja pozemku z dôvodov hodných osobitného zreteľa, bol poslancom obecného 

zastupiteľstva predložený nasledovný návrh uznesenia:  

 

Návrh uznesenia č: 30 

Obecné zastupiteľstvo v Komáranoch:  

 
- s c h v a ľ u j e  prevod vlastníctva nehnuteľného majetku  Obce Komárany – kúpnu zmluvu 

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 kupujúceho: Ing. Pavol Džuka, nar.         , bytom: 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. 
 
 Hlasovanie: 

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

 

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

Ing. Pavol Ivanov     

Ing. Lukáš Monok                                                                                                                    

Viera Jakubčinová                                                                                                                                                

Ing. Slavomír Kmec                                                                                                                                                                                            

Marek Boršč 

 

Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva Obce 

Komárany.                       

 

 



 3 

K bodu 6 
Starostka obce informovala poslancov obce o nových finančných pásmach na nákup 

potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov vydaných Ministerstvom školstva, 

vedy, výskumu a športu SR, v zmysle ktorého bolo potrebné upraviť cenu jedla pre deti 

v materskej škole, pre zamestnancov obce stravujúcich sa v školskej jedálni ako aj cudzích 

stravníkov. Uvedené zmeny boli zapracované v návrhu VZN č. 40/2019 a návrhu Dodatku č. 2 

k VZN č. 29/2011, ktoré boli zverejnené 2.9.2019. Následne bol poslancom obecného 

zastupiteľstva predložený tento návrh uznesenia: 

Návrh uznesenia č: 31 

Obecné zastupiteľstvo v Komáranoch:  

 

sa uznáša na prijatí Všeobecne záväzného nariadenia Obce Komárany č. 40/2019 k cene jedla 

zamestnancov obce a cudzích stravníkov v Školskej jedálni pri Materskej škole Komárany.  

 

Hlasovanie: 

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

Ing. Pavol Ivanov 

Ing. Lukáš Monok 

Ing. Slavomír Kmec 

Viera Jakubčinová 

Marek Boršč          

Návrh bol prijatý 

   
 

K bodu 7 
V nadväznosti na predchádzajúci bod programu bol poslancom obecného zastupiteľstva  

predložený nasledovný  návrh uznesenia: 

 

Návrh uznesenia č: 32 

Obecné zastupiteľstvo v Komáranoch:  

 

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

29/2011 k výške finančných nákladov na nákup potravín pre školské stravovanie a poplatku 

zákonného zástupcu dieťaťa materskej školy na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy. 
 

 

Hlasovanie: 

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

Ing. Pavol Ivanov 

Ing. Lukáš Monok 

Ing. Slavomír Kmec 

Viera Jakubčinová 

Marek Boršč          

Návrh bol prijatý 
   

 

K bodu 8 
V tomto bode programu zasadnutia starostka obce informovala poslancov 

o plánovaných   aktivitách v obci: 
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- Projekt : „Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ“ :   zrušené VO, vypracované 

nové VO, aktuálne je na kontrole SIEA.  

- „Rekonštrukcia chodníka“:  Starostka informovala, že so stavebnými prácami sa začne 

pravdepodobne 18.9.2019. Bližšie objasnila projekt v súvislosti s tým, že v prípade 

potreby sa jednotlivé vstupy do rodinných domov budú riešiť individuálne – ak občania 

budú potrebovať nejaké špecifiká – je potrebné aby oslovili starostku na OcÚ a následne 

sa budeme snažiť v súčinnosti s realizátorom vychádzať v ústrety občanom.   Ing. Monok 

požiadal starostku, aby skúsila osloviť firmu, ktorá bude realizovať výstavbu, aby upravili 

tzv. „točňu“ na ulici smerom k vlakovej stanici. . 

- „Osadenie kríža“: začali realizovať kurátori rímskokat. farnosti - bez toho, aby 

informovali  vedenie obce, takže aktuálne je to v ich réžii.   

- „Multifunkčné ihrisko“ :   VO je ukončené, vyhrala spoločnosť MARO  - po podpísaní 

zmluvy sa začne  realizovať výstavba.  

- „Kultúrno-spoločenské akcie“ :  Aj tento rok obec plánuje zorganizovať pre občanov:  

Úcta k starším /20.10. nedeľa/ a Katarínsku zábavu /22.11.piatok/  a menšie podujatie: 

Beh vďaky, mieru a svornosti  /20.9. piatok/ 

 

 

K bodu 9 
V tomto bode sa riešila situácia s určením vhodného priestoru pre občanov – na vyvážanie 

konárov, drevného odpadu z orezávania krovín, stromov a pod., pretože priestor doposiaľ na to 

určený  bude využitý k výstavbe multifunkčného ihriska.  Starostka informovala, že aktuálne je 

vyčlenený priestor pri kontajneroch smerom k vodojemu a po dohode s Ing. Kopčákom bude 

spracovávaný štiepkovaním.  

 

Ing. Monok navrhol starostke obce aj poslancom, aby sa v strede obce osadil informačný 

stĺp  so smerníkmi. ( pre označenie smeru ku KD, ihrisku, DS, MŠ...) Starostka obce sa 

vyjadrila, že sa pokúsi v dohľadnej dobe toto zabezpečiť.  

 

V rámci tohto bodu sa zhodnocovala akcia „ 70.rokov organizovaného futbalu v obci“ kde 

starostka obce opätovne poukázala na aktivitu pána B. Ragančíka a diskutovalo sa na podnet 

starostky obce o prípadnej finančnej  odmene pre p. B. Ragančika.  Poslanci sa vyjadrili, že celé 

podujatie a napísanie knihy bolo všetkými zúčastnenými, ktorí na tom participovali vnímané 

ako dobrovoľná  aktivita, ktorá si samozrejme zaslúži uznanie ale bez finančnej odmeny a to aj 

vzhľadom na rozpočet obce a veľké investičné aktivity, ktoré aktuálne obce chce realizovať.  
 

K bodu 10 
Do diskusie  bola presunutá téma rekonštrukcie KD (elektroinštalácia, vykurovanie), 

pretože tejto téme sa venovalo najviac času.  Hlavne Ing. Ivanov mal výhrady voči nedostatkom 

vo zverejnenom VO. Vyjadroval sa odborne k elektroinštalácii, kde podľa jeho názoru nie je 

správne  zadanie.    Ostatní poslanci voči jeho pripomienkam nemali opačný názor.   Starostka 

obce sa vyjadrila, že osloví  RNDr. Hričáka, ktorý je poverený VO, aby chyby boli odstránené, 

resp. aby boli správne doplnené informácie a požiadavky v súvislosti s rekonštrukciou KD.  

Taktiež uviedla, že sa pokúsi kontaktovať potenciálnych dodávateľov k diskusii hlavne s Ing. 

Ivanovom, ktorý z prítomných poslancov sa pravdepodobne najviac vyzná v predmetnej oblasti 

/elektorinštalácia/.   
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Na záver diskusie starostka skonštatovala, že po ukončení VO, ak bude podozrenie, že  

zámer rekonštruovať KD po vyhodnotení VO môže byť pre obec nevýhodný alebo riskantný, 

tak VO zruší, prípadne  nepodpíše s potenciálnym dodávateľom zmluvu.  

Prípadné ďalšie kroky bude starostka obce konzultovať s právničkou.  
   

 

K bodu 11 
Po vyčerpaní všetkých bodov programu sa starostka obce poďakovala prítomným 

poslancom, hlavnej kontrolórke a pracovníčke obecného úradu za účasť na tomto zasadnutí 

obecného zastupiteľstva a stretnutie ukončila.  

 

V Komáranoch, dňa: 16. septembra 2019 

 

 

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

 

Overil : Ing. Slavomír Kmec       ........................................ 

 

Viera Jakubčinová                  ........................................ 

 

 

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

 

Zvesené dňa: ......................  

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


