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ZÁPISNICA č. 2/2011 

 

 

z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Komárovce konaného  

 

14. júna 2011 o 18:30 hod. na obecnom úrade v Komárovciach 

 

 

 

Prítomní : Marián Bužický 

 

  Ing. Peter Vilinský 

  Viktor Péter 

  František Bužický 

  Jozef Sváb 

  Gabriel Konkoľ 

 

Program : 

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Schválenie programu zasadnutia OZ 

4. Informácie o hospodárení s majetkom obce  

5. Návrh rozpočtu obce na rok 2011 

6. Prerokovanie úväzku a platu starostu v súvislosti so zmenou zákona 

7. Určenie podmienok pre výber hlavného kontrolóra obce 

8. Systémové a organizačné veci obecného úradu, Vedenie účtovníctva obce, Registratúrny 

poriadok na správu registratúry v zmysle zákona SNR č. 395/2002 Z.z. o archívoch a 

registraturách, Bezpečnostný projekt – 428/2002 Zb. (zverejňovanie zmlúv, objednávok, 

Finančný audit za rok 2009 a 2010, Organizačná štruktúra úradu 

9. Úprava a udržiavanie čistoty a poriadku na verejných priestranstvách obce 

10. Pomocné služby obyvateľom obce 

11. Rôzne  (podnikateľský dom ZOÚK, iné združenia) 

12. Diskusia 

13. Schválenie uznesenia 

14. Záver 

 

K bodu 1 - Otvorenie zasadnutia  

Zasadnutie OZ otvoril starosta obce Marián Bužický privítaním všetkých prítomných. 

 

K bodu 2 - Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Vzhľadom na prítomnosť všetkých členov OZ je rokovanie uznášania schopné. Za zapisovateľa bol 

určený Ing. Peter Vilinský a za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a jednohlasne zvolení Viktor 

Péter a Jozef Sváb. 

 

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 3 - Schválenie programu zasadnutia ObZ 

Starosta obce oboznámil poslancov s programom zasadnutia, ktorý poslanci schválili jednohlasne. 

 

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

 

K bodu 4 - Informácie o hospodárení s majetkom obce 

Starosta obce opakovane oboznámil poslancov so zatiaľ zisteným stavom hospodárenia s majetkom 

obce a taktiež s doposiaľ odsúhlaseným stavom pohľadávok a záväzkov obce. Poslancom bol 

predložený už v podstate známy materiál z verejného zhromaždenia občanov obce Komárovce. 

Starosta uviedol a zdôraznil, že v prezentácii obsiahnutý stav zďaleka nie je konečný. Je tu reálna 

potreba hĺbkového auditu a preskúmania dokladov možno i viac rokov dozadu, aby sme získali 

skutočný obraz o stave obecného majetku a hospodárenia s ním. 

 

K bodu 5 - Návrh rozpočtu obce na rok 2011 

Starosta obce predložil predbežný návrh rozpočtu obce, poznamenal, že obec stále beží na 

rozpočtovom provizóriu vzhľadom na to, že rozpočet na rok 2011 nebol predložený jeho predchodcom 

na schválenie v zákonom stanovenom termíne. Ďalej poznamenal, že je problematické rozpočet 

spracovať, nakoľko nenašiel podklady z minulých období, z ktorých by vedel vychádzať. Návrh 

rozpočtu bol spracovaný na základe doteraz zistených údajov. Uviedol, že najskôr bude môcť 

pripraviť presnejší návrh po skompletizovaní účtovnej závierky za 2 Q 2011. Požiadal poslancov, aby 

predložili svoje poznámky a pripomienky k rozpočtu do najbližšieho zasadnutia OZ.  

 

K bodu 6 - Prerokovanie úväzku a platu starostu v súvislosti so zmenou zákona 

Poslanec Vilinský v súvislosti so zmenou zákona predniesol návrh na určenie platu starostu v zmysle  

§ 3 zákona č. 253/1994 Z.z. v platnom znení bez akéhokoľvek navýšenia s účinnosťou od 20. 4. 2011 

pri plnom úväzku starostu. Opätovne navrhol zváženie možnosti výkonu funkcie starostu naďalej pri 

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

predložený návrh platu starostu schválili a taktiež odporučili výkon funkcie v polovičnom pracovnom 

úväzku.  

 

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

 

K bodu 7 - Určenie podmienok pre výber hlavného kontrolóra obce 

Poslanec Vilinský znovu uviedol, že obec už skoro rok (od leta 2010) nemá hlavného kontrolóra, 

ktorého v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení malo zvoliť predchádzajúce 

OZ počas posledných 60 dní funkčného obdobia vtedajšieho hlavného kontrolóra.  

Zároveň navrhol poslancom na schválenie podmienky výberu hlavného kontrolóra:  

 Navrhovaný úväzok hlavného kontrolóra obce je 0,08 

 Požiadavky ktoré kandidát musí spĺňať: 

 Vzdelanie – minimálne úplné stredné, 

 Ostatné  

a) 5 rokov praxe v kontrole alebo v samospráve 

b) bezúhonnosť 

 Náležitosti prihlášky: osobné údaje kandidáta, profesný životopis, ak má prax v predmetnej 

činnosti tak referencie 

 Termín voľby hlavného kontrolóra obce 5. 9. 2011, s tým, že obecný úrad zabezpečí 

záležitosti potrebné k výberovému konaniu 

 

 

Poslanci uvedený návrh schválili. 

 

Hlasovanie - za: 5, zdržal sa: 0,  proti: 0 
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K bodu 8 - Systémové a organizačné veci obecného úradu, Vedenie účtovníctva obce, 

Registratúrny poriadok na správu registratúry v zmysle zákona SNR č. 395/2002 Z.z. o 

archívoch a registratúrach, Bezpečnostný projekt – 428/2002 Zb.  

 

a) Vzhľadom na nepredstaviteľný neporiadok vo vedení účtovníctva obce a ťažkej orientácie v 

prevzatej agende od predchádzajúceho vedenia obce, starosta navrhuje vedenie účtovníctva 

obce externou firmou, ktorá s vedením účtovnej evidencie má skúsenosti a odborný prístup. V 

našom prípade je to potrebné aj vzhľadom na to, že kvôli zisteniu skutkového stavu 

hospodárenia obce sa bezpodmienečne musíme vrátiť i do minulosti. Starosta obce dal 

hlasovať za navrhovaný spôsob vedenia účtovníctva. 

 

Hlasovanie - za: 5, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

b) Starosta obce oznámil poslancom potrebu vytvorenia Registratúrneho poriadku na správu 

registratúry v zmysle zákona SNR č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a predložil 

jeho konkrétne znenie na schválenie, ďalej potrebu vypracovania Bezpečnostného projektu v 

zmysle zákona SNR 428/2002 Z.z., ktoré obec doteraz nemá spracované napriek 8 ročnej 

existencie uvedených zákonov a nariadení.  Návrh znenia Bezpečnostného projektu ako aj 

návrh organizačnej štruktúry obecného úradu starosta predložil poslancom na schválenie. 

 

Hlasovanie - za: 5, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

c) Starosta obce navrhol poslancom zvážiť potrebu vykonania hĺbkového (finančného) auditu za 

roky 2009 a 2010. Poslanci uvedený návrh privítali a schválili. 

 

Hlasovanie - za: 5, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

 

 

K bodu 9 - Úprava a udržiavanie čistoty a poriadku na verejných priestranstvách obce 

 

a) Vzhľadom na to, že obec nemá žiadne funkčné detské ihrisko a miesto kde by mohli matky 

s deťmi stráviť časť ich voľného času, starosta obce navrhol úpravu terénu na dvore bývalej 

škôlky a školy s tým, že existujúce „detské ihrisko“ sa esteticky upraví a vykoná sa 

nevyhnutne potrebná údržba na preliezačkách, hojdačkách a šmýkačke. Zároveň navrhol 

zorganizovanie podujatia k ukončeniu školského roka spojené s „dňom detí“. Navrhovaný 

termín realizácie je 15. 7. 2011,  v prípade, ak OZ súhlasí, je potrebné dohodnúť detaily 

a určiť zodpovedné osoby a program. Poslanci prednesený návrh uvítali a schválili.  

 

Hlasovanie - za: 5, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

b) Starosta obce upozornil na nevyhnutnosť udržiavania poriadku a čistoty na verejných 

priestranstvách obce. Informoval OZ o tom, že kosenie verejných priestranstiev vrátane 

obecného cintorína bude zabezpečované formou dohody o vykonaní práce, nakoľko obecný 

úrad nemá pracovníka, ktorý by túto činnosť vedel zastrešovať. Poznamenal, že na náklady 

obce sa bude zabezpečovať aj časť cintorína, ktorý má v majetku reformovaná cirkev. Vyzval 

aj OZ, aby sa podieľalo na týchto aktivitách v rámci svojich možností. Ďalej uviedol, že 

preverí možnosť prijatia nezamestnaných cez ÚPSVaR. 

 

c) Dňa 16. mája 2011 starosta obce doručil na obecný úrad majetkové priznanie  a kópiu 

potvrdenia o príjmoch v súlade s článkom 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. v znení neskorších 

predpisov. Predmetné dokumenty boli predložené OZ na tomto zasadnutí. K predloženým 

dokumentom otázky neboli a OZ ich zobralo na vedomie bez výhrad. 
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K bodu 10 - Pomocné práce obyvateľom obce 

Starosta obce navrhol možnosť vykonávania pomocných prác pre obyvateľov obce, s tým že obec určí 

poplatok za pomocné práce. Návrh poplatkov predložil OZ starosta obce, ktorí ho po krátkej diskusii 

a objasnení niektorých faktov schválili. Tabuľka poplatkov za pomocné práce tvorí prílohu tejto 

zápisnice. 

 

Hlasovanie - za: 5, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

K bodu 11 a 12 - Rôzne  (podnikateľský dom ZOÚK, iné združenia) a diskusia 

a) Poslanec Vilinský predložil návrh harmonogramu zasadnutí  na rok 2011. 

 

Hlasovanie - za: 5, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

b) Starosta obce predložil OZ na schválenie záverečný účet obce za rok 2010, ktorý OZ 

schválilo. 

 

Hlasovanie - za: 5, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

c) OZ bola predložená starostom obce aj výročná správa, ktorá bude predložená na overenie 

audítorovi. Poslanci túto informáciu ako aj výročnú správu obce za rok 2010 zobrali na 

vedomie.  

d) Starosta obce informoval OZ o stave podnikateľského domu ZOÚK, poznamenal, že tento 

objekt obec nemá vo vlastníctve a v doposiaľ preštudovaných zápisniciach z predchádzajúcich 

volebných období nebol nájdený žiaden záznam, na základe ktorého by bolo možné zistiť, že 

prečo obec znáša náklady na prevádzku a aké sú podmienky prevodu vlastníctva zo ZOÚK na 

obec. Uviedol, že požiada predsedu združenia p. Alexandra Szaniszló-a o stretnutie 

a vysvetlenie.  

e) Starosta obce vymenoval združenia v ktorých je podľa nájdenej dokumentácie obec členom. 

Prebehla krátka diskusia o tom, že v ktorých je potrebné aby obec zostala, avšak je 

nevyhnutné preveriť podrobnejšie aký je skutočný stav nakoľko podľa evidencie záväzkov 

boli nájdené nedoplatky aj na členských príspevkoch. Z toho môže vyplynúť aj to, že obec 

z niektorých združení bola vylúčená.  

 

K bodu 13 - Schválenie uznesenia 

Keďže všetky body boli odsúhlasené, uznesenie zo zasadnutia je prijaté a platné. Zapísané sú pod 

poradovými číslami 4 – 12/2011. 

 

K bodu 14 - Záver 

Starosta obce Marián Bužický uzavrel zasadnutie poďakovaním za účasť. 

 

Zapísal: Ing. Peter Vilinský        

 

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

túto podpisujú. 

 

V Komárovciach, 14. 6. 2011 

 

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

starosta obce 

 

Overovatelia:  

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

 

Jozef Sváb    .................................... 

 
Príloha : prezenčná listina a dokumenty podľa textu zápisnice 


