ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolných Semerovciach konaného dňa 20.6.2017.
Prítomní boli:
1.Starosta obce
2.Hlavná kontrolórka
3. Poslanci OZ

Vendelín Baláž
Agnesa Tureková, Ing.
Mária Bócová
Peter Škubla
Štefan Tauber

4. Pracovníčky OcÚ

Katarína Močárová
Mária Tatárová

5. Neprítomný

Henrich Csóvány, Ing.
Jozef Hólya

6. Ďalší prítomný /občania obce /

Richard Oroslán
Gábor Lilia
Mária Szabóová
Mária Háršová
Mária Hlúdiková
Iveta Síposová

Rokovanie
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Vendelín Baláž privítaním
prítomných. Zvlášť privítal obyvateľov obce Dolné Semerovce, ktorí sa zúčastnili na
zasadnutí. Konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov OZ, preto je OZ
uznášania schopné. Za overovateľov zápisnice určil Máriu Bócovú a Petra Škublu.
Potom oboznámil prítomných s programom rokovania.
Poslanci OZ program zasadnutia obecného zastupiteľstva jednomyseľne schválili.
Starosta obce Vendelín Baláž pred začatím rokovania zhrnul udalosti, ktoré sa udiali od
posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva:
a)

b)
c)

Rekonštrukcia detského ihriska pre MŠ
Rekonštrukciu zrealizovala firma PIGAGRO s.r.o. Starosta dodal, že ihrisko
zatiaľ je zatvorené pre verejnosť aby nepoškodili hojdačky staršie deti. Deti MŠ
a ZŠ prípadne aj malé deti z obce môže využiť ihrisko po vyzdvihnutí kľúča od
brány a po ukončení hier uzamknúť ihrisko a kľúč odovzdať.
Zeminu ktorá je uskladnená dočasne na dvore Obecného úradu bude treba
vyrovnať. V tom nám pomôže firma ACCORD Banská Bystrica
Starosta ďalej uviedol: „ Chcel by som poskytnúť robotu 7 občasnom obce Dolné
Semerovce na celý úväzok na 6 mesiacov, § 50j. cez ÚPSVaR Levice, za účelom
údržby verejného priestranstva – zlepšenie vzhľadu obce. „
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d)

e)

f)
g)
h)
i)

Kamerový systém – telefonicky nás kontaktovala pani Brecsková od firmy Zasys,
že v tomto roku môžeme znovu podať žiadosť o finančnú dotáciu na vybudovanie
kamerového systému v obci Dolné Semerovce.
Parkovisko pod cintorínom – dodávateľom je Ekolstav pán Tipary, už je takmer
dokončené. Ide o nenávratný finančný príspevok z NSK pre implementáciu
stratégie CLLD.
Deň detí v Základnej škole už bol a v Materskej škôlke v Dolných Semerovciach
bude 21.6.2017- obec prispel občerstvením pre deti.
Cintorín – nájomná zmluva s Cirkvou bude vyhotovená, na dlhodobý prenájom
pozemku na ktorom stojí cintorín a dom smútku.
Deň obce v Dolných Semerovciach pán starosta navrhol na 5.8.2017
Obyvateľka obce pani Mária Háršová prišla na dnešné Obecné zastupiteľstvo
kvôli rodinnému domu s.č. 54 ktorá sa nachádza v jej susedstve a je vo veľmi zlom
stave hocikedy sa môže zrútiť. Pani Háršová sa vyjadrila v interpelácií.

1. Na podnet občanov obce Dolné Semerovce ústna správa hlavnej kontrolórky
o podmienky používania služobného motorového vozidla
Dňa 10.4.2017 Hlavná kontrolórka obce Dolné Semerovce Ing. Tureková obdŕžala list
od obyvateľstva obce Dolné Semerovce, v čom bolo povedané, že pán Jozef Hólya zástupca
starostu obce Dolné Semerovce neoprávnene používa služobné motorové vozidlo, ktoré je vo
vlastníctve Obce Dolné Semerovce na súkromné účely. Žiadali aby HK sa vyjadrila k tomu na
ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva. HK obce Dolné Semerovce navrhovala
vypracovať internú smernicu, do čoho by boli zakotvené, kto a za akých okolností môže
použiť služobné motorové vozidlo. Poslanci s návrhom súhlasili a ukladali Obecnému úradu
vypracovať internú smernicu o používaní služobného motorového vozidla v obci Dolné
Semerovce.
2. Záverečný účet obce za rok 2016
Záverečný účet obce za rok 2016 poslanci obdŕžali spolu s pozvánkou. Záverečný účet
obce obsahuje súhrnne spracované údaje o rozpočtovom hospodárení obce za rok 2016, 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 OZ záverečný účet obce brali na vedomie
a schválili.
3. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2016
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.
4. Správa audítora o overení ročnej účtovnej závierky za rok 2016
Manažérsky list z overenia ročnej účtovnej závierky a rozpočtu za rok 2016 určený
obecnému zastupiteľstvu a starostovi obce Dolné Semerovce dala kolovať pracovníčka
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obecného úradu a prečítala záverečný výrok audítora. Poslanci OZ správu brali na vedomie
a dali súhlas, aby Interaudit Levice vykonal audit aj za rok 2017.
5. Výročná správa obce Dolné Semerovce za rok 2016
Výročná správa obce Dolné Semerovce za rok 2016 poslancom OZ bola doručená
spolu s pozvánkou. Poslanci OZ Výročnú správu za rok 2016 brali na vedomie.
6. Interpelácia
Obyvateľka obce pani Mária Háršová prišla na dnešné Obecné zastupiteľstvo kvôli
rodinnému domu s.č. 54 ktorá sa nachádza v jej susedstve, je vo veľmi zlom stave a ohrozuje
ich majetok. Obec už vydal na tento rodinný dom búracie povolenie pred 6 rokmi, ale
vlastníci nehnuteľností doteraz nekonali. Žiadala prešetrenie prípadu.
7. Správa o plnení rozpočtu za I. štvrťrok 2017
Správa o plnení rozpočtu za I. štvrťrok 2017 bola poslancom OZ doručená spolu
s pozvánkou. Poslanci OZ správu brali na vedomie a s plnením rozpočtu za I. štvrťrok 2017
súhlasili.
8. Vnútorný predpis na vedenie účtovníctva obce Dolné Semerovce
Vnútorný predpis poslanci OZ obdŕžali spolu s pozvánkou. Poslanci OZ vnútorný
predpis brali na vedomie.
9. 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 2017 schválili.
10. Kontrola hlavnej kontrolórky – dodržiavanie zákona č. 394/2012 Z.z. o obmedzení
platieb v hotovosti
Kontrola HK – dodržiavanie zákona č. 394/2012 Z.z. o obmedzení platieb v hotovosti
poslanci OZ obdŕžali spolu s pozvánkou. Poslanci OZ správu brali na vedomie.
11. Interná smernica č. 1/2017 o vedení pokladne
Internú smernicu č. 1/2017 obdŕžali poslancom OZ spolu s pozvánkou. Internú
smernicu brali na vedomie.
12. Organizačné opatrenia
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V rámci organizačných opatrení neboli žiadne dotazy.

13. Diskusia
Mária Szabóová občianka obce Dolné Semerovce sa spýtala, kedy požiada obec
o dotáciu na vybudovanie verejného vodovodu v obci Dolné Semerovce, nakoľko v obci je
problém s vodou hlavne v lete keď občania polievajú, nemajú dostatok vody v studni.
Starosta obce nato reagoval, že keď dokončia vybudovanie verejnej kanalizácie , potom obec
požiada o dotáciu na vybudovanie vodovodu ale je to aj súčasťou celého projektu. Ďalej
avizovala, že na predošlých rokovaniach už bolo napísané do uznesenia, že treba vyčistiť
jarok pri dome s.č. 18, nakoľko voda neodtečie. Pán starosta odpovedal, že to bude riešiť.
Mária Bócová poslankyňa obce poprosila starostu obce, že ak budú kosiť pri cintoríne
nech pokosia aj pred vonkajším záchodom, ktorý je neďaleko od kostola, nakoľko je tam
veľa žihľavy.
14. Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach prejednalo:
1. Návrh záverečného účtu obce za rok 2016
2. Stanovisko HK k záverečnému účtu obce za rok 2016
3. Správa audítora o overení ročnej účtovnej závierky za rok 2016
4. Výročná správa obce Dolné Semerovce za rok 2016
5. Správa o plnení rozpočtu za I. štvrťrok 2017
6. Vnútorný predpis na vedenie účtovníctva obce Dolné Semerovce
7. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce DS na II. polrok
2017
8. Kontrola HK – dodržiavanie zákona č. 394/2012 Z.z. o obmedzení
platieb v hotovosti
9. Interná smernica č. 1/2017 o vedení pokladne
10. Návrh občianky obce Márie Háršovej – výzva a prešetrenie
búracieho povolenia RD 54 - dodržanie
11. Vypracovanie internej smernice o používaní služobného
motorového vozidla Obce Dolné Semerovce
Uznesenie č. 5
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach Návrh záverečného účtu obce Dolné
Semerovce za rok 2016
berie na vedomie
a s c h v a ľ u j e bez výhrad.
Uznesenie č.6
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Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach stanovisko hlavnej kontrolórky obce
Dolné Semerovce k záverečnému účtu obce za rok 2016.
berie na vedomie.
Uznesenie č.7
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach Správu nezávislého audítora o overení ročnej
účtovnej závierky na rok 2016
Berie na vedomie
A) Súhlasí aby Interaudit Levice vykonal audit za rok 2017.
Uznesenie č.8
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach Výročnú správu obce Dolné
Semerovce za rok 2016
berie na vedomie.
Uznesenie č. 9
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach Správu o plnení rozpočtu za I. Štvrťrok 2017
Berie na vedomie
A konštatuje, že je časovo primerané a s plnením rozpočtu za I. Štvrťrok 2017
súhlasí
v príjmovej časti sumou:
54 372,48 €
vo výdavkovej časti sumou:
51 854,51 €.
Uznesenie č. 10
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach vnútorný predpis na vedenie účtovníctva
obce Dolné Semerovce
berie na vedomie.
Uznesenie č. 11
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
obce Dolné Semerovce na II. polrok 2017
schvaľuje.
Uznesenie č. 12
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach správu o kontroly HK – dodržiavanie zákona
č. 394/2012 Z.z. o obmedzení platieb v hotovosti
berie na vedomie.
Uznesenie č. 13
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Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach návrh internej smernice č. 1/2017 o vedení
pokladne
berie na vedomie.

Uznesenie č. 14
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach
berie na vedomie
v rámci interpelácie návrh občianky obce Dolné Semerovce Márii Háršovej na výzvu
a prešetrenie búracieho povolenia – dodržanie.
Uznesenie č. 15
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach
ukladá
Obecnému úradu vypracovať internú smernicu o používaní služobného motorového vozidla
obce Dolné Semerovce.
Na záver rokovania starosta obce konštatoval že program schválený poslancami sa
vyčerpal a sa poďakoval prítomným za účasť. Zasadnutie OZ ukončil.

Vendelín Baláž
starosta obce
Overovatelia:
Mária Bócová
Peter Škubla

Zapisovateľka:
Katarína Močárová
V Dolných Semerovciach dňa 22.06.2017
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