ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolných Semerovciach konaného dňa 22.2.2019
Prítomní boli:
1. Starosta obce
2. Hlavná kontrolórka
3. Poslanci OZ

4. Pracovníčky OcÚ

Milan Rafael
Agnesa Tureková, Ing.
Silvia Ballová, Mgr.
Róbert Banda
Henrich Csóvány, Ing.
Vojtech Hornok
Ladislav Németh
Ladislav Oroslán
Gabriel Gyönyör
Katarína Močárová
Mária Tatárová

5. Neprítomný
.

Rokovanie
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Milan Rafael privítaním
prítomných.
Konštatoval, ţe je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov OZ, preto je OZ
uznášania schopné. Za overovateľov zápisnice určil Roberta Bandu a Vojtecha Hornoka. Za
členov návrhovej komisie určil: Ing. Csóványa Henricha, Ladislava Oroslána a Mgr. Ballovú
Silviu.
Program rokovania dal doplniť v organizačných opatreniach nasledovnými bodmi:
1/ Ţiadosť p. Vendelína Baláţa – bývalého starostu obce o preplatenie nevyčerpanej
dovolenky t.j. 16,5 dní za rok 2018
2/ Ţiadosť Ing. Júliusa Gyönyöra o udelenie splnomocnenia na zhromaţdení
vlastníkov poľnohospodárskych pozemkov
Poslankyňa OZ p. Ballová Silvia, Mgr. dala návrh doplniť organizačné opatrenia
nasledovnými bodmi:
1/ Riešenie dopravnej situácie na rázcestí obce – Ţiadosť o umiestnenie dopravného
zrkadla z dôvodu zlej viditeľnosti pri vstupe do obce
2/ Riešenie dopravnej situácie pri autobusovej zastávke – Ţiadosť o umiestnenie
trvalého zvislého ako aj vodorovného dopravného značenia „Pozor, deti“ na ceste 2. triedy
3/ Riešenie odpadového hospodárstva na území obce – návrhy na zlepšenie
4/ Voľný pohyb psov – riešenie súčasného stavu
5/ Delegovanie zástupcu/náhradníka do Rady školy
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Po oboznámení prítomných s programom rokovania vrátane schválenými doplňujúcimi bodmi
poslancami OZ dal starosta program na schválenie.
Poslanci OZ program zasadnutia obecného zastupiteľstva jednomyseľne schválili.
1.

Zloženie sľubu náhradníka
Nastupujúci náhradník Gabriel Gyönyör zloţil sľub poslanca OZ.

2.

Návrh na úpravu rozpočtového opatrenia č. 3/2018

Návrh na úpravu rozpočtového opatrenia č. 3 na rok 2018 bola doručená poslancom
spolu s pozvánkou.
K rozpočtovému opatreniu k rozpočtu na rok 2018 bolo potrebné pristúpiť z dôvodu
obdŕţania dotácie zo štátneho rozpočtu medzi vianočnými sviatkami. Nakoľko dotácie sa
týkali roka 2018, podľa zákona o účtovníctve číslo : 431/2002 Z. z. patria do uzávierky roka
2018. Z toho dôvodu dotácia bola zapracovaná do uzávierky bez uznesenia obecného
zastupiteľstva.
Poslanci tretiu úpravu rozpočtu schválili dodatočne na terajšom zastupiteľstve.
Dotácia vo výške 519 € bola doplnená v príjmovej časti beţného rozpočtu v nasledovnej
skladbe :
v €
§50J 111
§50J 1AC2

78
441

Účelovo určenú dotáciu - sumu o ktorú bol zvýšený rozpočet v príjmovej časti sme rozpísali
aj vo výdavkovej časti.
Upravený rozpočet na rok 2018 :
Príjmy:
Výdavky:
3.

228 186 €
223 472 €

Návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2019 - / úprava rozpočtu /

Návrh rozpočtového opatrenia č. 1 na rok 2019 na úpravu rozpočtu bola doručená
poslancom OZ spolu s pozvánkou.
Účtovníčka obecného úradu pani Močárová predloţila návrh na zmenu rozpočtu nasledovne::
V príjmovej časti rozpočtu :
Navýšenie beţných príjmov

vo výške :

9 010 €
V€

111
312001 transfer zo ŠR na úsek školstva
131 I 453000 mimorozpočtový príjem
Z toho
nevyčerpaná dotácia ZŠ,
dotácia na údrţbu pomníka padlých hrdinov
refinancovanie odmeny skladníka CO mes dec2018

7958
1052
344,16(344)
700
8,28 (8)
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Tú sumu, o ktorú bol zvýšený rozpočet v príjmovej časti sme rozpísali vo výdavkovej časti,
okrem mimorozpočtových príjmov.
Upravený rozpočet na rok 2019 je :
Príjmy:
Výdavky:

166 817 €
165 765 €

4. Správa HK o výsledku kontroly plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva
v Dolných Semerovciach schválených za rok 2018
Správu za rok 2018 podala hlavná kontrolórka obce Ing. Tureková Agnesa, je prílohou
zápisnice. Poslanci OZ správu brali na vedomie.
5. Správa HK o výsledkoch kontrolných činností vykonaných za rok 2018 v obci
Dolné Semerovce
Správu podala hlavná kontrolórka obce Ing. Tureková Agnesa, je pripojená k zápisnici.
Poslanci OZ správu brali na vedomie.
6. Organizačné opatrenia

1.

Riešenie dopravnej situácie na rázcestí obce – Žiadosť o umiestnenie
dopravného zrkadla z dôvodu zlej viditeľnosti pri vstupe do obce

Poslankyňa OZ p. Mgr. Ballová Silvia z dôvodu zlej viditeľnosti pri vstupe do obce
navrhovala zakúpenie a umiestnenie dopravného zrkadla a poţiadala starostu obce o podanie
ţiadosti na Dopravný inšpektorát Levice v tejto záleţitosti.
Poslanci OZ návrh schválili.
2. Riešenie dopravnej situácie pri autobusovej zastávke – Žiadosť o umiestnenie
trvalého zvislého ako aj vodorovného dopravného značenia „Pozor, deti“ na
ceste 2. triedy
Poslankyňa OZ p. Ballová Silvia Mgr. navrhovala umiestnenie zvislého ako aj vodorovného
dopravného značenia „Pozor deti“ na ceste 2. triedy, zároveň ţiada starostu obce o vyţiadanie
stanoviska Dopravného inšpektorátu Levice a Okresnej správy ciest Levice.
Poslanci OZ návrh schválili.
3. Riešenie odpadového hospodárstva na území obce – návrhy na zlepšenie
Poslankyňa OZ p. Ballová Silvia, Mgr. navrhla upozorniť ľudí na nutnosť separovania odpadu
– formou relácie v miestnom rozhlase, na webovej stránke obce, osloviť domácnosti, ktoré
neseparujú. Upozorniť občanov, ţe v niektorých obciach občania, ktorí neseparujú, majú
vyšší poplatok za komunálny odpad. Znovu vyhlásiť v obecnom rozhlase moţnosť získania
kompostérov do domácností, a na budúce zasadnutie pripraviť zoznam obyvateľov, ktorí
prejavili záujem o kompostér.
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Navrhuje starostovi obce, aby pracovníci na aktivačnej činnosti vyčistili okolie potoka –
odniesli plastové fľaše z „čiernej skládky“.
Tieţ navrhla starostovi odstrániť starý kontajner na sklo z autobusovej zastávky, umiestniť
tam kontajnery z dvora obecného úradu a kontaktovať Ing. Gubišovú – vypýtať nápisy
„PLAST“ a „SKLO“ na kuka nádoby na cintoríne.
Poslanci OZ s návrhy schválili.
4. Voľný pohyb psov – riešenie súčasného stavu
Poslankyňa OZ p. Mgr. Ballová Silvia navrhla upozorniť občanov, ţe podľa zákona majú byť
psi začipovaní. Ohľadne riešenia súčasného stavu / aj napriek viacerým upozorneniam
v obecnom rozhlase sa psi voľne pohybujú v obci / navrhuje, aby občania mohli posielať
komisii verejného poriadku fotografie túlavých psov aj anonymne, následne komisia
verejného poriadku podá návrh na priestupkové konanie voči majiteľovi psa na obecný úrad.
Ţiada starostu obce, aby sa poinformoval ohľadne odchytu túlavých psov – cenová relácia
atď.
Poslanci OZ návrh schválili.
5. Delegovanie zástupcu/náhradníka do Rady školy
Starosta obce navrhol za zástupcu člena Rady školy s VJM na uvoľnené miesto poslankyne
Mgr.Tamary Sinnovej , poslanca Gabriela Gyönyöra.
Poslanec OZ Gabriel Gyönyör delegovanie prijal.
Poslanci OZ s delegovaním súhlasili.
6. Žiadosť p. Vendelína Baláža o preplatenie nevyčerpanej dovolenky t.j. 16,5
dní
predloţil starosta obce.
Poslanec p. Oroslán Ladislav mal pripomienku, ţe bývalý starosta mohol do nástupu nového
starostu – do 8. decembra 2018 dovolenku vyčerpať.
Poslanci OZ preplatenie dovolenky p. Vendelínovi Baláţovi bývalému starostovi obce za rok
2018 – t.j. 16,5 dní – jednoznačne schválili.
7. Žiadosť Ing. Júliusa Gyönyöra o udelenie splnomocnenia na zhromaždení
vlastníkov poľnohospodárskych pozemkov
predloţil starosta obce.
Na návrh starostu obce vzhľadom na krátkosť času kedy ţiadosť bola podaná / ţiadosť bola
podaná 20.2.2019 / – poslanci OZ dospeli k záveru, ţe na rokovaní ohľadne k splnomocneniu
nakladať s majetkom obce hlasovať nebudú.
Navrhli aby Ing. Gyönyör Július svoju ţiadosť prepracoval a po prepracovaní a predloţení
novej ţiadosti v medziach zákona, starosta obce Dolné Semerovce zvolá rokovanie OZ.
7. Interpelácia
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Poslanci OZ konštatovali, ţe starosta obce odovzdal deklaráciu majetku v zákonom
určenej lehote – do 1 mesiaca po ustanovení do funkcie. Do najbliţšieho zasadnutia
komisia o ochrane verejného záujmu vyhotoví zápisnicu a predloţí na zasadnutie OZ.
 Poslankyňa OZ p. Mgr.Ballová Silvia Mgr dala návrh, aby starosta obce kontaktoval
nejaké firmy za účelom predbeţnej cenovej relácie na opravu cesty v obci. Starosta
obce dal prísľub, ţe sa bude informovať.
 Starosta obce informoval prítomných, ţe v priebehu budúceho týţdňa sa uskutoční
pracovné stretnutie ohľadne riešenia čističky odpadových vôd a kanalizácie v obci.
Stretnutia sa majú zúčastniť Ing. Hronec a p. Tuţinský.
 Poslanec OZ Ing. Csóvány Henrich dal návrh, aby v záujme chránenia obecného
majetku náradie vo vlastníctve obce nebolo vypoţičiavané na súkromné účely
občanom.
Poslanci s návrhom súhlasili – zakazuje sa vypoţičiavanie náradia na súkromné účely.
 Pracovníčky obecného úradu predloţili poslancom OZ vypracované návrhy:
- Rokovací poriadok OZ obce Dolné Semerovce – návrh
- Zásady pouţívania sluţobného motorového vozidla obce Dolné Semerovce –
návrh
Ohľadne pouţívania sluţobného motorového vozidla mal poslanec Oroslán Ladislav
pripomienku a dotaz na limit tankovania.
OZ Dolné Semerovce odporúča starostovi obce neprekročiť limit 1 400,00 € na r. 2019 na
nákup PHM do sluţobného motorového vozidla.







Poslanec OZ p. Oroslán Ladislav pripomienkoval, ţe zápisnica zo zasadnutia OZ
má byť vyhotovená do 3 dní a zverejnená na webovej stránke obce. Pracovníčka
obecného úradu p. Močárová poznamenala, ţe zo zákona je lehota 10 dní,
pracovníčka obecného úradu p. Tatárová poprosila poslancov, ţe nakoľko
zápisnica na webovej stránke môţe byť zverejnená aţ po jej podpísaní starostom
obce a overovateľmi zápisnice, prosí poslancov - overovateľov, aby zápisnicu po
jej vyhotovení prišli včas podpísať.
Poslankyňa OZ p. Mgr. Ballová Silvia ohľadne daní za uţívanie verejného
priestranstva dala návrh pripraviť podklady na budúce zasadnutie OZ – vymedziť
presne, čo sa povaţuje v obci za verejné priestranstvo. V budúcnosti tieţ
plánujeme zmenu poplatku za verejný rozhlas.
Poslankyňa OZ p. Mgr. Ballová Silvia dala návrh, aby v záujme šetrenia nákladov
na benzín boli kosené pracovníkmi aktivačnej činnosti výlučne verejné
priestranstvá – pred svojimi domami by mal kosiť kaţdý občan sám.
Starosta obce na podnet poslankyni reagoval, ţe v záujme vylepšenia vzhľadu
obce, na kosení sa šetriť nedá a v kosení budú pracovníci na aktivačnej činnosti
pokračovať tak ako doteraz.

8. Diskusia





Pomník padlým hrdinom – poskytnuté financie vo výške 700,00 – návrh zo strany
obyvateľov, ţe mená by mohli byť vypísané aj po maďarsky. Návrh treba prejednať
poskytovateľkou dotácie ktorá pôvodne financie darovala na údrţbu pomníka a jeho
okolia.
Doplniť uznesenie z 1.5.2017 na webovej stránke obce
Určiť presne, čo sa povaţuje za verejné priestranstvo
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9. Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach prejednalo:
Zloženie sľubu náhradníka – Gabriel Gyönyör za poslanca OZ
Návrh na úpravu rozpočtového opatrenia č. 3/2018
Návrh na úpravu rozpočtového opatrenia č. 1/2019
Správa HK o výsledku kontroly plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva
v Dolných Semerovciach schválených za rok 2018
5 Správa HK o výsledkoch kontrolných činností vykonaných za rok 2018
v obci Dolné Semerovce
6 Riešenie dopravnej situácie na rázcestí obce – Žiadosť o umiestnenie
dopravného zrkadla z dôvodu zlej viditeľnosti pri vstupe do obce
7 Riešenie dopravnej situácie pri autobusovej zastávke – Žiadosť
o umiestnenie trvalého zvislého ako aj vodorovného dopravného značenia
„Pozor, deti“ na ceste 2. triedy
8 Riešenie odpadového hospodárstva na území obce – návrhy na zlepšenie
9 Voľný pohyb psov – riešenie súčasného stavu
10 Delegovanie zástupcu/náhradníka do Rady školy
11 Žiadosť p. Vendelína Baláža o preplatenie nevyčerpanej dovolenky t.j.
16,5 dní
12 Žiadosť Ing. Júliusa Gyönyöra o udelenie splnomocnenia na zhromaždení
vlastníkov poľnohospodárskych pozemkov
1
2
3
4

Uznesenie č. 24
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach
konštatuje,
ţe náhradník Gabriel Gyönyör zloţil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva
Uznesenie č. 25
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach Rozpočtové opatrenie číslo 3/2018 na rok
2018 /úpravu rozpočtu /.
schvaľuje
zvýšenie tak v príjmovej ako aj vo výdavkovej časti rozpočtu o 519 €
upravený rozpočet na rok 2018
Príjmy: 228 186 €
Výdavky: 223 472 €
Uznesenie č. 26
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach Rozpočtové opatrenie číslo 1/2019 na rok
2019 /Úpravu rozpočtu /
schvaľuje
zvýšenie tak v príjmovej ako aj vo výdavkovej časti rozpočtu o 9 010 €z toho
mimorozpočtový príjem 1052 €
upravený rozpočet na rok 2019
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Príjmy: 166 817 €
Výdavky: 165 765 €
Uznesenie č. 27
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach Správu hlavnej kontrolórky obce Dolné
Semerovce o výsledku kontroly plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Dolných
Semerovciach schválených za rok 2018
berie na vedomie.
Uznesenie č. 28
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach správu hlavnej kontrolórky obce
o výsledkoch kontrolných činností vykonaných za rok 2018 v obci Dolné Semerovce
berie na vedomie.
Uznesenie č. 29
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach
a/ schvaľuje
zakúpenie dopravného zrkadla z rozpočtu obce
b/ súhlasí s jeho umiestnením pri vstupe do obce.
c/ ukladá starostovi obce podať ţiadosť na OR PZ, Okresný dopravný inšpektorát
v Leviciach z dôvodu umiestnenia dopravného zrkadla pri vstupe do obce, predtým vyţiadať
stanovisko od správcu pozemnej komunikácie.
(Ţiadosť o umiestnenie dopravného zrkadla z dôvodu zlej viditeľnosti pri vstupe do obce)
Uznesenie č. 30
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach
a/ schvaľuje zakúpenie dopravnej značky „Pozor, deti“ z rozpočtu obce
b/ súhlasí s jeho umiestnením.
c/ ukladá starostovi obce podať ţiadosť na OR PZ, Okresný inšpektorát v Leviciach
z dôvodu umiestnenia trvalého zvislého ako aj vodorovného dopravného značenie „Pozor,
deti“, predtým vyţiadať stanovisko od správcu pozemnej komunikácie.
(Ţiadosť o umiestnenie trvalého zvislého ako aj vodorovného dopravného značenie „Pozor,
deti“ na ceste 2. triedy)
Uznesenie č. 31
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach
a/ ukladá pracovníčkam obecného úradu upozorniť občanov na nutnosť separovania
odpadu – formou relácie v miestnom rozhlase a na webovej stránke obce, na najbliţšom
zasadnutí predloţiť zoznam občanov, ktorí prejavili záujem o kompostér.
b/ ukladá starostovi obce zabezpečiť vyčistenie okolia potoka – odstrániť plastové fľase z
„čiernej skládky“ pracovníkmi na aktivačnej činnosti.
Uznesenie č. 32
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach
a/ ukladá starostovi obce poinformovať sa ohľadne odchytu túlavých psov.
b/ ukladá pracovníčkam obecného úradu formou relácie v obecnom rozhlase upozorniť
občanov na povinnosť dať psov začipovať.
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Uznesenie č. 33
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach po prerokovaní
schvaľuje
delegovanie Gabriela Gyönyöra ako zástupcu za člena Rady školy s VJM (na uvoľnené
miesto poslankyne Tamary Sinnovej, Mgr).
Uznesenie č. 34
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach
schvaľuje
preplatenie nevyčerpanej dovolenky p. Vendelínovi Baláţovi – t. j. 16,5 dní.
Uznesenie č. 35
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach ukladá starostovi obce po predloţení
prepracovaného splnomocnenia od Ing. Júliusa Gyönyöra zvolať rokovanie OZ.
Na záver rokovania starosta obce konštatoval ţe program schválený poslancami sa
vyčerpal a poďakoval prítomným za účasť. Zasadnutie OZ ukončil.
Zápisnicu starosta obce podpísal dňa:

Milan Rafael
starosta obce

Overovatelia:
Robert Banda

........................................

Vojtech Hornok

........................................

Zápisnicu podpísali dňa:
Zapísala dňa :
Zapisovateľka:
Mária Tatárová

........................................

V Dolných Semerovciach dňa 26.2.2019
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