
 

 

OBECNÝ ÚRAD  
KOMÁROVCE 
MUNICIPAL OFFICE  
KOMÁROVCE 

Obecný úrad Komárovce 
Komárovce č. 22  
044 55 Veľká Ida 

Slovenská republika 

ZÁPISNICA č. 3/2011 
 

zo 3. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Komárovce konaného  
 

dňa 5. septembra 2011 o 18:30 hod. na Obecnom úrade v Komárovciach 
 
Prítomní : Marián BUŽICKÝ          
   

Ing. Peter VILINSKÝ 
  Viktor PÉTER 
  František BUŽICKÝ 
  Jozef Sváb 
  Gabriel Konkoľ 
  
Neprítomní: - 
 
Program : 

1. Otvorenie zasadnutia  
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu zasadnutia 
4. Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcich zasadnutiach 
5. Návrh rozpočtu obce na rok 2011 
6. Vyhodnotenie výberových konaní 
7. Prerokovanie stavu momentálne kompletizovanej mimoriadnej inventarizácie 

pohľadávok a záväzkov, návrh postupu pre inventarizáciu majetku obce 
8. Rôzne 
9. Diskusia 
10. Schválenie uznesenia 
11. Záver 

 
K bodu 1 - Otvorenie zasadnutia 
 
Zasadnutie OZ otvoril starosta obce Marián Bužický privítaním všetkých prítomných. 
 
K bodu 2 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 
Vzhľadom na prítomnosť všetkých poslancov je rokovanie uznášania schopné. Za 
overovateľov zápisnice boli odporučení František Bužický a Jozef Sváb a za zapisovateľa bol 
určený Ing. Peter Vilinský. 
 
Hlasovanie - za: 5, proti: 0, zdržali sa: 0 
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K bodu 3 - Schválenie programu rokovania 
Starosta obce oboznámil poslancov s navrhovaným programom zasadnutia,ktorý OZ 
jednohlasne schválilo. 
 
Hlasovanie - za: 5, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 4  - Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcich zasadnutiach 
 
K uzneseniu č. 6/2011 – starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o tom, že úverová 
linka na projekt „Rekonštrukcia miestnych komunikácií“ nebola schválená Dexia bankou 
z dôvodu podstatne zhoršenej finančnej situácie obce v roku 2010 v porovnaní s rokom 
2009. Oficiálne stanovisko banky tvorí prílohu tejto zápisnice.  
 

K uzneseniu č. 7/2011 – výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra bolo vypísané 
podľa požiadaviek obecného zastupiteľstva. Starosta obce informoval OZ, že nebola 
doručená žiadna prihláška do požadovaného termínu. 
 

K uzneseniu č. 9/2011 – výberové konanie na vykonanie hĺbkového auditu za rok 2009 
a 2010 bolo vypísané starostom obce. Vyhodnotenie výberového konania sa uskutočnilo dňa 
2. 9. 2011 a bola vybraná audítorská firma Gemer Audit. 
 
K bodu 5 - Návrh rozpočtu obce na rok 2011 
Starosta obce opätovne predložil návrh rozpočtu obce na rok 2011 a zároveň aj návrh na rok 
2012. Poslanci OZ návrhy vzali na vedomie. Za predložené nové návrhy rozpočtu obce 
poslanci nehlasovali z dôvodu nedostatočného časového priestoru na jeho preštudovanie. 
Bolo dohodnuté, že si každý z nich pripraví poznámky resp. pripomienky na ďalšie zasadnutie 
OZ.   
 

K bodu 6 - Vyhodnotenie výberových konaní 
a) Voľba hlavného kontrolóra sa nemohla uskutočniť na tomto zasadnutí vzhľadom na 

skutočnosť, že žiaden uchádzač nedoručil prihlášku do  požadovaného termínu.                
Poslanec Viktor Péter navrhol, aby v nasledujúcom výberovom kole bol navýšený 
pracovný úväzok hlavného kontrolóra na  0,15%, pretože vzhľadom na stav vecí 
verejných v našej obci sa na uvedenú pozíciu ťažko niekto prihlási pri nízkom 
ohodnotení. 
Takáto výška úväzku je podľa starostu obce vysoká v porovnaní na pracovný úväzok 
hlavných kontrolórov okolitých obcí. 
Poslanci následne hlasovali za návrh predložený poslancom Péterom a prijali ho 
jednohlasne. 

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

b) Výberové konanie na vykonanie hĺbkového auditu za rok 2009 a 2010 sa uskutočnilo 
dňa 2. 9. 2011 a bola  vybraná  audítorská  firma  Gemer Audit.  Starosta obce navrhol 
termín uskutočnenia kontroly dokladov za rok 2010 na 9. 9. 2011.  
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K bodu 7 - Prerokovanie stavu momentálne kompletizovanej mimoriadnej inventarizácie 
pohľadávok a záväzkov, návrh postupu pre inventarizáciu majetku obce 
Starosta obce oboznámil poslancov s aktuálnym finančným stavom obce  a 
takisto s predbežným výsledkom mimoriadnej inventarizácie pohľadávok a záväzkov. OZ 
informáciu zobralo na vedomie.  
 
Starosta obce oznámil vykonanie mimoriadnej inventarizácie majetku obce k 30. 9. 2011, 
pričom uviedol, že zo zákona vyplýva obci povinnosť inventarizácie majetku raz ročne, preto 
bude obecným úradom vydaný príkaz na inventarizáciu. OZ predbežne prerokovalo postup 
inventarizácie a starosta obce navrhol členov komisií nasledovne:  
Hnuteľný a nehnuteľný majetok:  
František Bužický, Ing. Peter Vilinský, Gabriel Konkoľ 
Pohľadávky,  záväzky, bankové účty, pokladňa: 
Marián Bužický, Viktor Péter, Jozef Sváb 
 
Predsedovia komisií budú vymenovaní po vydaní príkazu na inventarizáciu. 
 
Hlasovanie - za: 5, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
K bodom 8 a 9 – Rôzne a diskusia 

a) Ohľadom permanentiek do divadla Thália v Košiciach sa vyjadril poslanec Viktor 
Péter, ktorý navrhol ponechať súčasný počet vstupeniek a to 15 ks. Starosta navrhol 
ich počet znížiť na 12 ks  s tým, že harmonogram predstavení bude zverejnený 
a záujemcovia sa môžu hlásiť na obecnom úrade. 
Poslanci po krátkej diskusii hlasovali za návrh predložený starostom obce. 
Schválených bolo 12 ks permanentiek. 

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

b) Starosta obce navrhol zaviesť vodu z verejného vodovodu do budovy obecného úradu 
a kultúrneho domu. Tým by sa vyriešila zdravotná nezávadnosť pitnej vody tak 
v zdravotnom stredisku ako aj na organizovaných podujatiach v miestnom kultúrnom 
dome. Poslanci predložený návrh uvítali a dali jednoznačný súhlas k realizácii tohto 
zámeru. Starosta obce taktiež poznamenal, že nechápe prečo doteraz vodovod 
zavedený nebol, ročne má obec náklady na analýzu a dezinfekciu vody približne vo 
výške 450 EUR.  

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

c) Poslanec Ing. Peter Vilinský predložil návrh  legalizácie užívania územia „futbalového 
ihriska a kúpaliska“ obcou Komárovce formou prenájmu. Predniesol konkrétne 
znenie vypracovanej nájomnej zmluvy na základe ktorej by obec konečne legálne 
užívala predmetné pozemky a ich vlastníci by dostávali každoročne nájomné pri 
súčasnom oslobodení od platenia daní za predmetné pozemky. Poslanci predložený 
návrh schválili. 

 
Hlasovanie - za: 5, proti: 0, zdržali sa: 0 
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d) Tak ako je to uvedené už aj pri kontrole uznesení v bode 4, starosta obce oboznámil 
poslancov s vyjadrením Dexia banky k žiadosti o úverovú linku na rekonštrukciu 
miestnych komunikácií. Toto vyjadrenie bude zverejnené na internetovej stránke 
obce ako príloha tejto zápisnice a na úradnej tabuli. Poslanci vyjadrenie banky zobrali 
na vedomie.  

 

e) Bola oznámená brigáda na školskom dvore na deň 10. 9. 2011 cieľom ktorej je úprava 
terénu okolo pivnice. Poslanci navrhli viesť evidenciu dobrovoľníkov, ktorí sa v obci 
na takýchto brigádach zúčastňujú a svojou prácou prispejú k zveľadeniu 
a skrášľovaniu našej obce. 

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

f) Poslanec Ing. Peter Vilinský navrhol úpravu existujúcej zelene na verejnom cintoríne   
a náhradnú výsadbu tují do vytváraného živého plota.  Navrhol i vymaľovanie domu 
smútku, ktorý od zriadenia v roku 1994 nebol doposiaľ nikdy vymaľovaný. Zároveň 
navrhol aj premaľovanie vstupných brán cintorína, avšak starosta poznamenal, že je 
zbytočné natrieť brány, pretože ich stav vyžaduje výmenu. Poslanci po krátkej diskusii 
návrh schválili.   

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

g) Poslanec Viktor Péter podal návrh na prijatie Ing. Pavla Abošiho za zamestnanca 
obecného úradu vzhľadom na súčasnú náročnosť v rámci „zisťovania a upratovania“ 
v obecnej agende. Zároveň by mohol riadiť, organizovať a vykonávať práce na 
verejných priestranstvách obce. Starosta obce sa vyjadril, že momentálna finančná 
situácia obce nepostačuje ani na mzdy existujúcich zamestnancov a preto nesúhlasí. 
 

h) Starosta obce informoval poslancov o dodatku ku správe nezávislého audítora zo dňa 
5. 7. 2011 týkajúceho sa overenia súladu výročnej správy s účtovnou závierkou  
k 31. 10. 2010.  OZ predmetný dodatok zobralo na vedomie. 
 

i) Starosta obce požiadal OZ o schválenie používania súkromného motorového vozidla 
na služobné účely. Túto žiadosť odôvodnil jednak zlým technickým stavom obecného 
vozidla a jednak tým, že nakoľko chodí do práce svojim autom, je to neekonomické, 
aby prišiel naspäť do obce pre obecné vozidlo a išiel naspäť napr. do Košíc. Je to aj 
strata času, resp. je potrebné niekedy aj vybavovať obecné záležitosti aj v priebehu 
dňa. Poslanci používanie súkromného vozidla na služobné účely jednohlasne schválili 
s podmienkou presnej evidencie najazdených kilometrov a účelu cesty.  
 

Hlasovanie - za: 5, proti: 0, zdržali sa: 0 
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K bodu 10  - Schválenie uznesení 
Keďže všetky body boli odsúhlasené, uznesenie zo zasadnutia je prijaté a platné. Zapísané sú 
pod poradovými číslami 13 - 23/2011. 
 
 
K bodu 11 - 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, 5. 9. 2011 
 
 
 
Marián BUŽICKÝ  .................................... 
starosta obce 
 
 
 
 
Overovatelia:  
 
František Bužický  .................................... 
 
Jozef Sváb    .................................... 
 
 


