ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolných Semerovciach konaného dňa 6.6.2018.
Prítomní boli:
1.Starosta obce
2.Hlavná kontrolórka
3. Poslanci OZ

Vendelín Baláž
Agnesa Tureková, Ing.
Mária Bócová
Peter Škubla
Štefan Tauber
Henrich Csóvány, Ing.
Jozef Hólya

4. Pracovníčky OcÚ

Katarína Močárová
Mária Tatárová

5. Neprítomný

Jozef Hólya
Henrich Csóvány, Ing.

Rokovanie
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Vendelín Baláž privítaním
prítomných. Rokovanie obecného zastupiteľstva bolo prvýkrát zvolené na 30.5.2018 aby bol
dodržaný zákon o obecnom zriadení, ktorý hovorí „ Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa
potreby najmenej však raz za tri mesiace. Nakoľko obecné zastupiteľstvo nebolo uznášania
schopné poslanci sa zúčastnili v počte:2 a preto starosta obce Vendelín Baláž musel zvolať
zasadnutie (náhradný termín) na 6.6.2018.
Konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov OZ, preto je OZ
uznášania schopné. Za overovateľov zápisnice určil Máriu Bócovú a Štefana Taubera.
Po oboznámení prítomných s programom rokovania dal starosta program na
schválenie.
Poslanci OZ program zasadnutia obecného zastupiteľstva jednomyseľne schválili.

1.

Správa o inventarizácií majetku obce

Správu o inventarizácií majetku obce Dolné Semerovce k 31.12.2017 poslanci OZ
obdŕžali spolu s pozvánkou. Správa tvorí prílohu zápisnice. Poslanci OZ správu
o inventarizácií majetku obce k 31.12.2017 prerokovali a brali na vedomie
Návrh úpravu rozpočtového opatrenia č. 1/2018
Návrh na úpravu rozpočtového opatrenia č.1 na rok 2018 predkladala poslancom OZ
účtovníčka pani Močárová. Navrhuje zvýšiť rozpočet v príjmovej časti sumou 51.506 € a vo
výdavkovej časti sumou 46.792 € .
2.

V príjmovej časti:
Bežné príjmy

51.506 €

Výnos dane z príjmov
Daň za psa
Poplatok za TKO
Vratky vyúčtovanie el. energie
transfer zo Štátneho rozpočtu na úsek školstva
Vzdelávacie poukazy
MŠ
Rodinné prídavky
§50J 111
§50J 1AC2
stavebníctvo
Životné prostredie
Cestná doprava a pozemné komunikácie
Ohlasovňa, register adries
nevyčerpané dotácie – mimorozpočtové príjmy

35 000
366
2138
92
1364
308
438
347
876
4963
620
53
24
203
4714

Tú sumu o ktorú sme zvýšili rozpočet v príjmovej časti sme rozpísali vo výdavkovej
časti, okrem mimorozpočtových príjmov.
Upravený rozpočet je :
Príjmy:
Výdavky:
3.

201 809 €
197 095 €

Záverečný účet obce za rok 2017

Záverečný účet obce za rok 2017 poslanci obdŕžali spolu s pozvánkou. Záverečný účet
obce za rok 2017 bol zverejnený na webovej stránke obce a na úradnej tabuly obce, žiadne
pripomienky neboli. Záverečný účet obce obsahuje súhrnne spracované údaje o rozpočtovom
hospodárení obce za rok 2017, najmä údaje o plnení rozpočtu v súlade s rozpočtovou
klasifikáciou, bilancia aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o nákladoch
a výnosoch. Záverečný účet je vypracovaný podľa príslušných ustanovení zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov.
Poslanci záverečný účet obce schválili.
4.

Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2017

Odborné stanovisko k návrhu záverečnému účtu obce pred jeho schválením
v obecnom zastupiteľstve vypracovala Hlavná kontrolórka obce Dolné Semerovce Ing.
Tureková. Poslanci OZ dostali spolu s pozvánkou. Poslanci OZ správu brali na vedomie.

5.

Správa audítora o overení ročnej účtovnej závierky za rok 2017

Manažérsky list z overenia ročnej účtovnej závierky a rozpočtu za rok 2017 určený
obecnému zastupiteľstvu a starostovi obce Dolné Semerovce dala kolovať pracovníčka
obecného úradu. Poslanci OZ správu brali na vedomie.
6.

Výročná správa obce Dolné Semerovce za rok 2017

Výročná správa obce Dolné Semerovce za rok 2017 poslancom OZ bola doručená
spolu s pozvánkou. Poslanci OZ Výročnú správu za rok 2017 brali na vedomie.
7.

Správa o plnení rozpočtu za I. štvrťrok 2018

Správa o plnení rozpočtu za I. štvrťrok 2018 bola poslancom OZ doručená spolu
s pozvánkou. Poslanci OZ správu brali na vedomie a s plnením rozpočtu za I. štvrťrok 2018
súhlasili.
8.

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dolné Semerovce za II. polrok
2017

Plán kontrolnej činnosti bola doručená spolu s pozvánkou. Poslanci OZ plán
kontrolnej činnosti HK obce Dolné Semerovce za II. polrok 2018 schválili.

9.

Kontrola inventarizácie v súlade so zákonom č.: 431/2002 Z.z. o účtovníctve §29
a 30 zameraná na
pokladňu, ceniny a bankové účty v majetku obce za rok
2017.

Správa HK o kontrole inventarizácie v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve §29 a §30 zameraná na pokladňu, ceniny a bankové účty v majetku obce za rok
2017 bola doručená spolu s pozvánkou. Poslanci OZ Správu HK brali na vedomie.

10.

Kontrola výberu daní za špecifické služby (daň za psa, daň za ubytovanie, daň za
užívanie verejného priestranstva) za rok 2017.

Správa HK o kontrole výberu daní za špecifické služby (daň za psa, daň za
ubytovanie, daň za užívanie verejného priestranstva ) za rok 2017 doručená spolu
s pozvánkou. Poslanci OZ Správu HK brali na vedomie.
11.

Interpelácia

V rámci interpelácií neboli žiadne pripomienky.
12.

Organizačné opatrenia

V rámci organizačných opatrení neboli ďalšie návrhy.

13.

Diskusia

Pán starosta oboznámil prítomných, že obec má možnosť dostať dotáciu na rekonštrukciu
domu smútku vo výške 16 000.-€ - Rozvoj vidieka MAS. O ďalších skutočnostiach bude
informovať obecné zastupiteľstvo.
Ďalej informoval, že nájomná zmluva s Cirkvou ohľadne nájmu pozemku na ktorom je
postavená budova domu smútku je napísaná a poslaná na Byskupský úrad na schválenie.
Donau Farm z Kalnej nad Hronom urobil menšiu údržbu cesty – prechod cez potok – vyplnili
jamy pri čiernej skládke kde sa nachádzal bývalý štátny majetok.
Kamerový systém – v prípade úspechu treba zobrať úver a potom budú refinancovať.
Deň detí sa bude konať 10.6.2018 v nedeľu od 14:00, starosta obce poprosil poslancov OZ
aby sa zúčastnili. Vystupovať bude skupina z Maďarska „Répa, retek, mogyoró“, učitelia
prichystali pre deti rôzne hry a súťaže.
Deň obce sa bude konať 4.8.2018.
Peter Škubla poslanec OZ opýtal, či máme v obci vedený optický kábel, nakoľko dostal
ponuku od jednej spoločnosti a tá spoločnosť tvrdila, že máme v obci vedený optický kábel.
Pán starosta nato odpovedal, že nemáme.
Ďalej Peter Škubla opýtal, či by sa nedali kúpiť fotopasce na tie miesta, kde sú uložené čierne
skládky aby ľudia nenosili smeti na čiernu skládku.
Návrh na uznesenie
.
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach prejednalo:
14.

1. Správu o inventarizácií majetku obce
2. Návrh na úpravu rozpočtového opatrenia č. 1/2018 za rok 2018
3. Návrh záverečného účtu obce za rok 2017
4. Stanovisko HK k záverečnému účtu obce za rok 2017
5. Správa audítora o overení ročnej účtovnej závierky za rok 2017
6. Výročná správa obce Dolné Semerovce za rok 2017
7. Správa o plnení rozpočtu za I. štvrťrok 2018
8. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce DS na II. polrok
2018
9.Kontrola inventarizácie v súlade so zákonom č.: 431/2002 Z.z. o účtovníctve
zameraná na pokladňu, ceniny a bankov účty v majetku obce za rok 2017.
10 .Kontrola výberu daní za špecifické služby (daň za psa, daň za
ubytovanie, daň za užívanie verejného priestranstva) za rok 2017.

Uznesenie č. 33
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach
Správu o inventarizácií majetku obce k 31.12.2017
berie na vedomie.

§29 a 30

Uznesenie č. 34
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach Úpravu rozpočtového opatrenie č.1
na rok 2018
schvaľuje
zvýšenie tak v príjmovej časti rozpočtu o 51.506 € a vo výdavkovej časti rozpočtu o 46.792 €
upravený rozpočet na rok 2018
Príjmy:
201 809 €
Výdavky: 197 095 €
Uznesenie č. 35
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach Návrh záverečného účtu obce Dolné
Semerovce za rok 2017
s c h v a ľ u j e bez výhrad.
Uznesenie č.36
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach stanovisko hlavnej kontrolórky obce
Dolné Semerovce k záverečnému účtu obce za rok 2017.
berie na vedomie.
Uznesenie č.37
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach Správu nezávislého audítora
o overení ročnej účtovnej závierky na rok 2017
berie na vedomie
Uznesenie č.38
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach Výročnú správu obce Dolné
Semerovce za rok 2017
berie na vedomie.
Uznesenie č. 39
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach Správu o plnení rozpočtu za I.
Štvrťrok 2018
Berie na vedomie
A konštatuje, že je časovo primerané a s plnením rozpočtu za I. Štvrťrok 2018
súhlasí
v príjmovej časti sumou:
66 437,07 €
vo výdavkovej časti sumou:
63 385,81 €.

Uznesenie č. 40
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach Plán kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky obce Dolné Semerovce na II. polrok 2018
schvaľuje.
Uznesenie č. 41
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach správa HK - Kontrola inventarizácie
v súlade so zákonom č.: 431/2002 Z.z. o účtovníctve §29 a 30 zameraná na pokladňu,
ceniny a bankové účty v majetku obce za rok 2017.
berie na vedomie.
Uznesenie č. 42
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach Správu HK - Kontrola výberu daní za
špecifické služby (daň za psa, daň za ubytovanie, daň za užívanie verejného priestranstva) za
rok 2017.
berie na vedomie.

Na záver rokovania starosta obce konštatoval že program schválený poslancami sa
vyčerpal a sa poďakoval prítomným za účasť. Zasadnutie OZ ukončil.
Zápisnicu starosta obce podpísal dňa:
Vendelín Baláž
starosta obce
Overovatelia:
Henrich Csóvány, Ing.
Mária Bócová
Zápisnicu podpísali dňa:

Zapísala dňa :
Zapisovateľka:
Katarína Močárová
V Dolných Semerovciach dňa 8.6.2018

