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Z á p i s n i c a  č. 10 

 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Komáranoch, 

konaného dňa 13. marca 2020 

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. Kontrola uznesení  

6. Žiadosť o odkúpenie pozemku  

7. Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2019  

8. Informácie starostky obce k plánovaným aktivitám  

9. Diskusia  

10. Záver.  

 

K bodu 1 a 2  
V úvode zasadnutia starostka privítala prítomných poslancov a otvorila rokovanie 

obecného zastupiteľstva. Dvaja poslanci ako aj hlavná kontrolórka svoju prítomnosť 

ospravedlnili. 
Starostka obce predložila prítomným poslancom návrh programu zasadnutia, ktorý bol 

následne schválený.  

 

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

navrhla poslancov: Mareka Boršča a Vieru Jakubčinovú  a do návrhovej komisie boli 

zvolení: Ing. Lukáš Monok a Marek Boršč. 

 

K bodu 5 
Starostka obce v informovala poslancov o plnení uznesení z predchádzajúceho 

obecného zastupiteľstva. Skonštatovala, že všetky uznesenia boli splnené. Následne bolo prijaté  

uznesenie: 

 

Návrh uznesenia č. 46 

Obecné zastupiteľstvo Obce Komárany:  

 
A) s c h v a ľ u j e : 

1. program zasadnutia    
2. zapisovateľa zápisnice:  Jana Ščavnická  
3. overovateľov zápisnice:  Viera Jakubčinová a Marek Boršč 
4. návrhovú komisiu:  Ing. Lukáš Monok 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 predchádzajúceho  

2. zastupiteľstva. 
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Hlasovanie: 

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

Ing. Lukáš Monok 

Viera Jakubčinová 

Marek Boršč      

Návrh bol prijatý 

 

K bodu 6 
V bode 6 programu zasadnutia starostka obce predložila poslancom žiadosť p. Mariána 

Baka o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce a to par.č. 371/3 o výmere 950 m2 a parc.č. 

372 o výmere 30 m2, k.ú. Komárany zapísané na LV č. 471. Zároveň ich informovala so 

stanoviskom hlavnej kontrolórky zaslaným emailom, v ktorom neodporúča odpredať majetok 

obce súkromnej osobe vzhľadom na ustanovenia zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. 

Prítomní poslanci taktiež prezentovali názor, že predmetné pozemky v blízkosti budovy 

obecného úradu plánuje obec využiť na účel prospešný pre všetkých občanov obce a nemajú 

záujem o jeho odpredaj.  

 

K bodu 7 
Ďalším bodom programu bolo prerokovanie správy o kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky obce za rok 2019, ktorá bola všetkým poslancom zaslaná emailom vopred.  

Poslanci túto správu vzali na vedomie.  

 

Návrh uznesenia č. 47 

Obecné zastupiteľstvo obce Komárany  

berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2019.  

 

Hlasovanie: 

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

Ing. Lukáš Monok 

Viera Jakubčinová 

Marek Boršč      

Návrh bol prijatý 

 

K bodu 8 
 Starostka obce informovala poslancov o plánovaných aktivitách v obci :  

 

- v projekte „Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ“ bolo ukončené opätovné 

verejné obstarávanie, potrebná dokumentácia mala byť doručená v deň konania osobne, 

avšak vzhľadom na opatrenia z dôvodu zamedzenia šírenia koronavírusu boli zaslané 

na podpis poštou. Tieto podklady sú nahrané v ITMS systéme a v 12.týždni budú 

zaslané na kontrolu príslušnému riadiacemu orgánu. Následne by do 30 dní mala 

prebehnúť opätovná kontrola, po jej ukončení ak bude schválená, obec môže pristúpiť 

k podpísaniu zmluvy s úspešným uchádzačom.  
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- detské ihrisko, workout, prístrešok:  prebehli vytyčovacie práce a zhotoviteľ začal 

s realizáciou  

- vzhľadom na pretrvávajúce a opakované problémy s odpadom z kuchyne ako aj toaliet 

v kultúrnom dome, starostka obce plánuje odkopanie odpadového potrubia a následné 

zistenie poruchy a jej odstránenie ... 

- starostka obce informovala poslancov o odoslaní žiadosti na odkúpenie akcií 

spoločnosti VVS a.s. Košice ako aj doručeného uplatnenia si predkupného práva zo 

strany Mesta Košice na tieto akcie. Celá záležitosť je riešená v spolupráci s právničkou. 

 

K bodu 9 
 

Starostka obce informovala poslancov o vyrubovaní daní cirkvám, keďže viacerí 

občania obce sa na tieto záležitosti informovali, kvôli nepravdivým vyjadreniam, že 

OcÚ vyrubuje poplatky, ktoré sa pred tým nevyrubovali...alebo „nemali by sa 

vyrubovať“...   Starostka obce  zdôraznila,  že dane sa vyrubujú  tak ako aj desiatky 

rokov v minulosti (dokonca nižšie ako v niektorých minulých obdobiach). A že 

v zmysle VZN obce Komárany č. 31/2012 sú od dane oslobodené pozemky, na ktorých 

sú cintoríny a taktiež stavby a pozemky tvoriace jeden funkčný celok so stavbou alebo 

jej časťou slúžiacou na vykonávanie náboženských obradov cirkví.  Daň sa vyrubuje 

len za iné pozemky vo vlastníctve cirkví  a daň nevyrubujeme ani za kostol a pozemok, 

ktorý je jeho súčasťou. Taktiež sa vyrubuje  poplatok za odvoz komunálneho odpadu 

vo výške ročného poplatku za 1 fyzickú osobu  - t.j. 14,60€ za r.2019. Oproti minulosti 

sa vo vyrubovaní daní nič nezmenilo. 

  

K bodu 10 
 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu sa  starostka obce rozlúčila s prítomnými 

poslancami a zasadnutie ukončila. 

  

V Komáranoch, dňa: 13. marca 2020  
 

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

 

Overil : Viera Jakukbčinová       ........................................ 

  

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

 

 

 

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

 

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