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U Z N E S E N I E 
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Komárovce 

zo dňa 5. septembra 2011 
 

Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí prerokovalo: 
 

1. Návrh rozpočtu obce na rok 2011 a 2012 - 2014 
2. Výberové konania 
3. Mimoriadnu inventarizáciu pohľadávok a záväzkov 
4. Postup inventarizácie majetku obce 
5. Permanentky do divadla Thália 
6. Zavedenie verejného vodovodu do budovy obecného úradu 
7. Legalizáciu používania futbalového ihriska a kúpaliska 
8. Vyjadrenie Dexia banky k úverovej linke 
9. Brigádu na školskom dvore a úpravu ďalších verejných priestranstiev  
10. Návrh prijatia ďalšieho zamestnanca 
11. Správu nezávislého audítora 
12. Používanie súkromného motorového vozidla na služobné účely 

 
Uznesenie č. 13/2011 
 
Obecné zastupiteľstvo v Komárovciach 
 
Berie na vedomie 
 

návrh rozpočtu obce na rok 2011 a návrh rozpočtu na roky 2012 - 2014 
 
Uznesenie č. 14/2011 
 
Obecné zastupiteľstvo v Komárovciach 
 

A. Berie na vedomie, že  
 
 nebola doručená žiadna prihláška na funkciu hlavného kontrolóra. 
 

B. Schvaľuje 
 

pre 2. kolo výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra úväzok na 0,15% 

 
Uznesenie č. 15/2011 
 
Obecné zastupiteľstvo v Komárovciach 
 
Berie na vedomie 

výsledok výberového konania na vykonanie hĺbkového auditu 
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Uznesenie č. 16/2011 
 
Obecné zastupiteľstvo v Komárovciach 
 

A. Berie na vedomie 
 

a) informáciu o súčasnej finančnej situácii obce 
b) predbežný výsledok inventarizácie pohľadávok a záväzkov  
c) mimoriadnu inventarizáciu majetku k 30. 9. 2011 

 
B. Schvaľuje  

 
členov navrhnutých pre jednotlivé inventarizačné komisie 

  
Uznesenie č.17/2011 
 
Obecné zastupiteľstvo v Komárovciach 
 
Schvaľuje 
 
 zakúpenie 12 ks permanentiek do divadla Thália v Košiciach na nasledujúcu sezónu 
 
Uznesenie č. 18/2011 
 
Obecné zastupiteľstvo v Komárovciach 
 
Schvaľuje 
 
 napojenie budovy obecného úradu a kultúrneho domu na verejný vodovod 

 
Uznesenie č. 19/2011 
 
Obecné zastupiteľstvo v Komárovciach 
 
Schvaľuje 
 

návrh legalizácie používania územia športového areálu (futbalové ihrisko a kúpalisko) 
 
Uznesenie č. 20/2011 
 
Obecné zastupiteľstvo v Komárovciach 
 

A. Berie na vedomie 
 
 vyjadrenie Dexia banky k žiadosti o úverovú linku na rekonštrukciu miestnych 
komunikácií 
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B. Schvaľuje 

 
 zverejnenie vyjadrenia Dexia banky k žiadosti o úverovú linku na rekonštrukciu 
miestnych komunikácií na obecnej tabuli a internetovej stránke obce 
 
Uznesenie č. 21/2011 
 
Obecné zastupiteľstvo v Komárovciach 
 
Schvaľuje 

 
1. brigádu na školskom dvore  
2. vyrezanie smrekov a výsadbu tují na obecnom cintoríne 
3. vymaľovanie domu smútku  
4. výmenu vstupných brán cintorína 

 
Uznesenie č.22/2011 
 
Obecné zastupiteľstvo v Komárovciach 
 
Berie na vedomie 

 
1. návrh na prijatie ďalšieho pracovníka na obecný úrad 
2. dodatok ku správe nezávislého audítora za rok 2010 

 
Uznesenie č. 23/2011 
 
Obecné zastupiteľstvo v Komárovciach 
 
Schvaľuje 

 
používanie súkromného vozidla starostu na služobné účely za podmienok uvedených v 
zápisnici  
 
 
V Komárovciach, ....................................... 
 
 
 
 
 
        ................................................. 

Marián Bužický 
   starosta obce 


