
 

 

OBECNÝ ÚRAD  
KOMÁROVCE 
MUNICIPAL OFFICE  
KOMÁROVCE 

Obecný úrad Komárovce 
Komárovce č. 22  
044 55 Veľká Ida 

Slovenská republika 

ZÁPISNICA č. 5/2011 
 

zo 5. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Komárovce konaného  
 

dňa 7. novembra 2011 o 19:00 hod. na Obecnom úrade v Komárovciach 
 
Prítomní : Marián BUŽICKÝ          
   

Viktor Péter 
Ing. Peter VILINSKÝ 

  František BUŽICKÝ 
  Gabriel Konkoľ 
  Jozef Sváb 
   
Neprítomní: -  
 
 
Program : 

1. Otvorenie  
2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu zasadnutia  
4. Výber hlavného kontrolóra  
5. Prerokovanie návrhov VZN 

6. Rôzne  
7. Diskusia 
8. Schválenie uznesení 
9. 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 Viktor Péter 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 - Výber hlavného kontrolóra 
Dňa 4. 11. 2011 na obecnom úrade bol uskutočnený pohovor s kandidátkami na funkciu 
hlavného kontrolóra obce. Starostovi a poslancom sa predstavili tri kandidátky, ktoré 
predložili svoje referencie podopreté svojimi pracovnými skúsenosťami a ochotne 
odpovedali na otázky poslancov.  
Poslanci ešte pred tým ako pristúpili k voľbe sa jednotlivo vyjadrili k jednotlivým 
kandidátkam, uviedli svoje postrehy, názory. Uznali odborné kvality uchádzačiek a nimi 
prezentované skúsenosti. 
Následne pristúpili k hlasovaniu. Starosta obce dal postupne hlasovať o všetkých 
kandidátkach. 
 
1. Balková- za: 0,  zdržal sa: 0,  proti: 5 
2. Dorovová - za: 0,  zdržal sa: 0,  proti: 5 
3. Andrejková- za 5, zdržal sa: 0, proti: 0 
 
Za hlavného kontrolóra obce Komárovce podľa výsledkov hlasovania bola teda zvolená pani 
Mgr. Miriam Andrejková.  
 
K bodu 5 - Prerokovanie návrhov VZN 
Starosta obce otvoril problematiku výšky daní z nehnuteľností za jednotlivé kultúry. 
Vzhľadom na zlú finančnú situáciu obce poslanci diskutovali a preberali možnosti zvýšenia 
miestnych daní. Postupne boli preberané všetky položky miestnych daní a poplatkov, 
vrátane poplatku za vývoz komunálneho odpadu. Návrh VZN bude vyvesený na úradnej 
tabuli obce v dostatočnom časovom predstihu pred schválením.  
 
K bodu 6 a 7 – Rôzne a diskusia 

a) Starosta obce opísal stav finančnej situácie obce na ktorý niet iného výrazu ako 
zúfalý. Poznamenal, že pracovníčka obecného úradu a účtovníčka majú veľa práce so 
zostavením knihy faktúr, zisťovaním a odsúhlasovaním záväzkov obce z obdobia 
rokov 2005 až 2011 pretože riadna evidencia z uvedeného obdobia neexistuje. Ťažko 
sa vychádza i z bankových výpisov, pri väčšine úhrad chýba účel platby alebo aspoň  
slovné pomenovanie príjemcu resp. majiteľa účtu.  Na obci neexistuje aktuálny 
inventárny zoznam majetku. Posledný záznam je z roku 2009 a starosta ho získal 
z daňového úradu i keď len v celkovom finančnom vyjadrení bez detailného súpisu. 

S prihliadnutím na finančnú situáciu cieľom vedenia obce je dohodnúť 
splátkový kalendár s veriteľmi, aby sa obec nedostala do ozdravného režimu, resp. do 
situácie, kedy bude musieť oznámiť nútenú správu. Poslanci tento návrh jednohlasne 
schválili.  

 
Hlasovanie - za: 5, proti: 0, zdržali sa: 0 
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b) Starosta obce oboznámil poslancov s neprehľadnou situáciou v oblasti daňovníkov 
a správnosti daňových priznaní za dane z nehnuteľností v extraviláne obce 
Komárovce. Obecný úrad na základe prevzatej evidencie od predchádzajúceho 
starostu nemá dostatok podkladov k prevereniu správnosti vyrubovania a výberu 
dane z poľnohospodárskej pôdy. Z toho dôvodu navrhuje začať „Vytýkacie konanie“ 
podľa § 41 zákona NR SR č. 511/1992 v platnom znení. 

Obecný úrad teda vyzve listom všetkých podnikateľov a SHR hospodáriacich 
na pôde v katastrálnom území Komárovce o predloženie prehľadu a identifikácie 
obhospodarovaných plôch za roky 2010 a 2011. Získané údaje budú podkladom na 
spresnenie a sprehľadnenie daňovo povinných subjektov a výšky ich daňovej 
povinnosti.Poslanci tento stav zobrali na vedomie. 

 
c) V rámci diskusie poslanec Vilinský pripomenul vedeniu obce, aby si pozrelo a 

prekontrolovalo termínovú platnosť projektov z minulosti. Je to potrebné z dôvodu 
predĺženia ich platnosti. 
 

d) OZ spolu so starostom detailne prerokovali všetky položky návrhu rozpočtu na rok 
2011, rok 2012 a programového rozpočtu na roky 2012 – 2014, po doplnení drobných 
úprav schválili verziu pre vyvesenie na úradnej tabuli obce.  

 
K bodu 8  - Schválenie uznesenia 
Keďže všetky body boli odsúhlasené, uznesenie zo zasadnutia je prijaté a platné. Zapísané sú 
pod poradovými číslami 28 – 30/2011. 
 
 
K bodu 9 - 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, 7. 11. 2011 
 
 
Marián BUŽICKÝ .................................... 
starosta obce 
 
 
Overovatelia:  
 
Viktor Péter  .................................... 
 
Jozef Sváb  .................................... 


