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ZÁPISNICA č.1/2011 

 

 

z 1.ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Komárovce konaného  

 

20. apríla 2011 o 18:00 hod. v kultúrnom dome v Komárovciach 

 

 

 

Prítomní : Alexander Szaniszló 

  Marián Bužický 

 

  Ing. Peter Vilinský 

  Viktor Péter 

  František Bužický 

  Jozef Sváb 

  Gabriel Konkoľ 

 

Neprítomní:      Eva Grešová - ospravedlnená 

 

 

Program : 

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca OZ písomným doručením na Obecný úrad 

Komárovce dňa 25.3.2011 

4. Príhovor odstupujúceho starostu obce 

5. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčenia 

o zvolení novozvoleného starostu obce 

6. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 

7. Vystúpenie novozvoleného starostu 

8. Odovzdanie osvedčenia a zloženie sľubu poslanca – náhradníka 

9. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ 

10. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie 

11. Určenie platu starostu obce v rozsahu úväzku určenom obecným zastupiteľstvom najneskôr 

90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie 

12. Určenie zástupcu starostu obce 

13. Diskusia (vystúpenie hostí, členov OZ, obyvateľov obce) 

14. Schválenie uznesení 

15. Záver 

 

 

OBEC KOMÁROVCE 
 

Adresa:  Obecný úrad Komárovce č.22,   PSČ: 04455 Slovenská republika,  

IČO: 00324329, DIČ: 2020746101 
Tel: 0911 498 991,  0905 498 990 

E- mail:obec@komarovce.sk 

 

mailto:obec@komarovce.sk
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K bodu 1 - Otvorenie zasadnutia 

Zasadnutie OZ otvoril odstupujúci starosta obce Alexander Szaniszló privítaním všetkých prítomných. 

 

 

K bodu 2 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Vzhľadom na prítomnosť nadpolovičnej väčšiny poslancov OZ je rokovanie uznášania schopné. Za 

overovateľov zápisnice boli odporučení František Bužický a Viktor Péter a za zapisovateľa bol určený 

Ing. Peter Vilinský. 

 

Hlasovanie: za – 4, proti – 0,  zdržal sa – 0 

 

K bodu 3 - Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca OZ 
Starosta obce oboznámil poslancov s písomným vzdaním sa mandátu poslankyne OZ pani Evy 

Grešovej doručenej na obecný úrad 25. 3. 2011.OZ zobralo vzdanie sa mandátu poslankyne na 

vedomie. Kópia dokumentu o vzdaní sa mandátu poslankyne je súčasťou zápisnice. 

 

K bodu 4 - Príhovor odstupujúceho starostu obce 

Odstupujúci starosta si zaspomínal, že funkciu prevzal v decembri 1994. Odvtedy sa snažil, mal vízie, 

predstavy, plány a projekty. Nepodarilo sa mu všetky zrealizovať a keďže dochádza k zmene vo 

vedení obce niektoré sa zrejme nedokončia. Veľa komunikoval s tu prítomnými hosťami, starostami 

okolitých obcí a obcí z Maďarska. Pripomenul staré známe, že v jednote je sila. Počas volebnej 

kampane sa obec rozdelila na dva veľké tábory a kampaň bola veľmi tvrdá. Je hrdý na to čo dosiahol 

napriek tomu, že situácia obce nie je ružová. 

 

K bodu 5 -  Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčenia o 

zvolení novozvoleného starostu obce 

Predsedníčka volebnej komisie pani Katarína Péterová oznámila výsledky volieb  starostu obce, ktoré 

sa konali dňa 12. 3. 2011. Počet voličov 333. Volieb sa zúčastnilo 302 čo činí 90,6 %.  Všetky 

odovzdané hlasovacie lístky boli platné. 154 hlasov dostal pán Marián Bužický a 148 hlasov pán 

Alexander Szaniszló. 

Novým starostom obce sa teda stal pán Marián Bužický. 

 

 

K bodu 6 - Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 

Novozvolený starosta obce pán Marián Bužický zložil zákonom predpísaný sľub, prevzal insígnie 

a vedenie zasadnutia OZ. Sľub je súčasťou zápisnice.  

 

 

K bodu 7 - Vystúpenie novozvoleného starostu 

Starosta obce pán Marián Bužický sa v prvom rade poďakoval občanom za účasť vo voľbách. 

Osobitne sa poďakoval svojim voličom, teda tým, ktorí odovzdali hlas jemu. Poďakoval sa 

predchádzajúcemu vedeniu obce za odvedenú prácu. Verí, že sa mu s novým zastupiteľstvom bude 

dobre spolupracovať a spoločne dosiahnu to čo si spolu predsavzali. Jedným z cieľov je aby naša obec 

bola čistejšia, krajšia a aby mladý ľudia z nej neodchádzali, aby tu boli vytvorené dobré podmienky 

pre život. Projekty, ktoré obec má rozbehnuté je potrebné prehodnotiť a tie ktoré sú „dobré“ určite 

zrealizovať. S určitosťou sú ale veci, ktoré sa dobrou organizáciou a vzájomnou pomocou dajú za 

málo peňazí a bez zbytočných veľkých rečí uskutočniť.  

Konkrétnymi cieľmi k realizácii sú: vyčistenie a rekonštrukcia dažďovej kanalizácie obce (prícestných 

rigolov), úprava a rekonštrukcia chodníkov, oprava miestnych komunikácií, dokončenie rozvodu 

pitnej vody, vybudovanie detského ihriska. Samozrejmosťou je sa starať o údržbu verejných 

priestranstiev ako cintorín, futbalové ihrisko, priestory bývalej školy a kúpaliska.  

Opätovne vyhlásil, že svoju funkciu chce vykonávať čestne, zodpovedne a čo najodbornejšie. 
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K bodu 8- Odovzdanie osvedčenia a zloženie sľubu poslanca – náhradníka 

Pán Gabriel Konkoľ zložil zákonom predpísaný sľub poslanca OZ a prevzal osvedčenie o zvolaní za 

poslanca OZ. Sľub je súčasťou zápisnice. 

 

 

K bodu 9 - Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ 

Program ustanovujúceho zasadnutia poslanci schválili jednohlasne. 

 

Hlasovanie: za – 5, proti – 0,  zdržal sa – 0 

 

K bodu 10 - Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie 

Starosta obce Marián Bužický navrhol poslancom zloženie komisií nasledovne: 

Mandátová komisia:  predseda – Viktor Péter, členovia – Jozef Sváb a Gabriel Konkoľ 

Návrhová komisia: predseda - Ing. Peter Vilinský, členovia – Viktor Péter a František Bužický  

Volebná komisia: predseda – František Bužický, členovia – Jozef Sváb a Ing. Peter Vilinský 

Poslanec Vilinský mal doplňujúci návrh, aby komisie boli zvolené na celé funkčné obdobie. 

Poslanci za predložené návrhy hlasovali naraz a zloženie komisií potvrdili jednohlasne. 

 

Hlasovanie: za – 5, proti – 0,  zdržal sa – 0 

 

K bodu 11 - Určenie platu starostu obce 

Poslanec Vilinský podotkol, že plat starostu s účinnosťou od 1.1.2011 bol určený už dvakrát. Prvýkrát 

na ustanovujúcom zasadnutí 11. 1. 2011 ktorého uznesenie starosta odmietol podpísať. Druhýkrát 

8.2.2011 na ktorom obecné zastupiteľstvo opakovane určilo plat starostu s účinnosťou od 1. 1. 2011. 

Znamená to, že výška platu starostu obce nadobúda platnosť a účinnosť od 1.1.2011 aj bez podpisu 

starostu obce. 

Poslanec Vilinský vyhlásil, že pre novozvoleného starostu OZ určí výšku platu znovu, aby nevznikli 

žiadne pochybnosti. 

Poslanec Peter Vilinský predniesol návrh na určenie výšky platu novozvoleného starostu v zmysle § 3 

zákona č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov bez akéhokoľvek navýšenia s účinnosťou od 

20. 4. 2011 pri plnom úväzku starostu. Ďalej predniesol návrh zváženia výkonu funkcie starostu pri 

polovičnom úväzku vzhľadom na pracovnú vyťaženosť a finančné možnosti obce. Poslanci predložené 

návrhy schválili. 

 

Hlasovanie: za – 5, proti – 0,  zdržal sa – 0 

 

 

K bodu 12 - Určenie zástupcu starostu obce 

Starosta obce za svojho zástupcu menoval pána Viktora Pétera, ktorý s menovaním súhlasil. 

 

K bodu 13 - Diskusia 

a) Alexander Szaniszló sa opýtal starostu v akom úväzku bude pracovať. 

b) Starosta obce ho ubezpečil, že funkciu bude vykonávať v polovičnom úväzku. 

c) Starosta obce Nižný Lánec: odchádzajúceho starostu poznal ako vieruhodného človeka, ktorý 

môže odchádzať z funkcie so vztýčenou hlavou. 

d) Starostka obce Debraď: končí vo funkcii jeden priamy človek, ktorý sa za svoju prácu nemá 

čo hanbiť. Novému zastupiteľstvu želá, aby obec nedostali do krachu, ale aby naďalej 

budovali tak ako ich predchodcovia. 

e) Starosta obce Turňa: poďakoval sa za spoluprácu. 

f) Starostka obce Perín: Skritizovala obecné zastupiteľstvo v Komárovciach za zhoršenie 

medziľudských vzťahov v obci, ktoré vydedukovala z internetovej stránky obce. Veľmi si váži 

pána Szaniszlóa, ktorý má zásluhu na tom, že cesty v obci Perín boli zrekonštruované. 

Záverom niekoľkými vetami poučila poslancov OZ zo zákona o obecnom zriadení. 

g) Starosta obce Aszaló (Maď.): poďakoval sa za spoluprácu a novému starostovi zaželal veľa 

úspechov. Má záujem naďalej byť partnerom obce Komárovce. 
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h) Poslanec Vilinský: V mene OZ sa poďakoval pánovi Szaniszlóovi za všetko kladné čo pre 

obec Komárovce urobil. Novému starostovi zaželal veľa úspechov. Pani starostke z Perína 

vytkol absenciu základov diplomacie s tým, že obyčajne nie je šťastné posudzovať niečo na 

základe jednostrannej informácie a robiť z toho závery. 

 

K bodu 14 - Schválenie uznesení 

Keďže všetky body boli odsúhlasené, uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia je prijaté a platné. 

Zapísané sú pod poradovými číslami 1 – 3/2011. 

 

 

K bodu 15 - Záver 

Starosta obce Marián Bužický uzavrel zasadnutie poďakovaním za účasť. 

 

 

Zapísal : Ing. Vilinský Peter        

 

  

Starosta obce a overovatelia zápisnice na znak súhlasu s informáciami obsiahnutými v tejto zápisnici 

túto podpisujú. 

 

 

 

Marián BUŽICKÝ   .................................... 

starosta obce 

 

 

 

 

Overovatelia:  

 

Viktor PÉTER                     .................................... 

 

František BUŽICKÝ   .................................... 

 

 

 

 

 

Príloha : prezenčná listina a dokumenty podľa textu zápisnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


