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Z á p i s n i c a  č. 7 

 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Komáranoch, 

konaného dňa  8. októbra 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. Diskusia  

8. 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.  

 

Zároveň informovala poslancov obce o vzdaní sa mandátu poslanca Ing. Pavla Ivanova 

ku dňu 1.10.2019. Ako náhradného kandidáta obec oslovila poslanca v poradí ďalšieho 

s najvyšším počtom hlasov a to Ing. Pavla Fedorčáka PhD., ktorý sa  tohto postu taktiež vzdal 

a to písomným podaním zo dňa 3.10.2019. Následne obec oslovila v poradí ďalšieho zvoleného 

kandidáta:  p. Romana Konečného, ktorý vyjadril vôľu prijať tento post, avšak písomne 

ospravedlnil svoju neúčasť na 7. zasadnutí OZ  z dôvodu  neodkladných pracovných povinností. 

V nadväznosti na to, poslanci navrhli bod 5 vypustiť z programu rokovania.  

 

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

navrhla poslancov Ing. Lukáša Monoka a Mareka Boršča a do návrhovej komisie: Ing. 

Slavomíra Kmeca a p. Vieru Jakubčinovú. 

 

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. 33 

 

Obecné zastupiteľstvo v Komáranoch:  

 
A) s c h v a ľ u j e : 

1. program zasadnutia po vypustení bodu 5   
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2. zapisovateľa zápisnice:  Jana Ščavnická  
3. overovateľov zápisnice:  Marek Boršč a Ing. Lukáš Monok 
4. návrhovú komisiu:  Viera Jakubčinová a Ing. Slavomír Kmec  
 

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. Lukáš Monok 

Ing. Slavomír Kmec 

Viera Jakubčinová 

Marek Boršč          

Návrh bol prijatý 

 

 

K bodu 7 
 

V diskusii starostka obce informovala poslancov, že  Ing. Pavol Ivanov sa vzdal funkcie 

tajomníka a člena výboru TJ Družstevník a taktiež ukončil činnosť v Dobrovoľnom hasičskom 

zbore obce Komárany.  Starostka obce požiadala poslancov, ktorí sú zároveň členmi či už TJ 

Družstevník alebo DZHO, aby sa touto skutočnosťou zaoberali a oznámili obci ďalšie 

fungovanie týchto subjektov.  Taktiež ich informovala o potrebe inventarizácie majetku DZHO, 

ktorá sa týka protipovodňového vozíka, ktorý má obec vo výpožičke. Požiadala poslancov 

a zároveň členov DZHO, aby zabezpečili realizáciu a zúčastnili sa  inventarizácie,  ktorá sa 

bude konať dňa 12.10.2019 vo Vranove nad Topľou. 

Starostka ďalej informovala poslancov o tom ako pokračujú práce pri výstavbe 

chodníka a multifunkčného ihriska, kde sa podrobnejšie diskutovalo aj o potrebe „odvodnenia“ 

úseku pri ihrisku a prekládke drenážnej jamy, kvôli čo najrýchlejšiemu a bezpečnému 

odvedeniu prebytočnej vody z pozemku v tejto časti. 

Starostka obce spomenula, že k  žiadosti o nenávratný finančný príspevok na podporu 

regionálneho rozvoja z Úradu podpredsedu vlády SR zatiaľ obec nemá stanovisko.  

Diskutovalo sa aj o zámere, aby sa v budúcom roku zakúpila motorová kosačka na 

kosenie ihriska a ďalších obecných plôch.  

Následne poslanci obce diskutovali so starostkou obce o pripravovanej  zmluve s VSE 

na rekonštrukciu vykurovania, osvetlenia a elektroinštalácie v kultúrnom dome. Zmluva je 

v stave dojednávania jednotlivých ustanovení v súčinnosti s JUDr. Krausovou tak, aby boli pre 

obec vyhovujúce. K podpisu zmluvy dôjde až po predložení a odsúhlasení kompletnej 

projektovej dokumentácie.  
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K bodu 8 
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:  8. októbra 2019 

 

 

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

 

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

  

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

 

 

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

 

Zvesené dňa: ......................  

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


