ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolných Semerovciach konaného dňa 1.10.2019.
Prítomní boli:
1.Starosta obce
2. Poslanci OZ

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

3, Hlavná kontrolórka obce
4. Pracovníčka OcÚ

Katarína Močárová
Mária Tatárová

5. Neprítomný
Poslanci OZ

Ladislav Németh ospr.
Gabriel Gyönyör ospr.

.

Rokovanie
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Milan Rafael privítaním prítomných.
Konštatoval, že sú prítomní všetci poslanci OZ, preto je OZ uznášania schopné.
Za návrhovú komisiu určil:
1/ Ladislava Oroslána
2/ Henricha Csóványa, Ing.
3/ Silviu Ballovú, Mgr.
Za overovateľov zápisnice určil
1/ Róberta Bandu
2/ Vojtecha Hornoka
Za zapisovateľa určil Katarínu Močárovú pracovníčku OcÚ.
Po oboznámení prítomných s programom rokovania dal starosta program na schválenie.
Prítomný: 5
Za : 5
Proti : 0
Zdržiavali: 0

Poslanci OZ program zasadnutia obecného zastupiteľstva jednomyseľne schválili.
Program rokovania:
1.
Prijatie úveru na predfinancovanie nenávratného finančného príspevku
projektu „Vybudovanie kamerového systému v obci Dolné Semerovce“
Banka: Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s.
Výška úveru: 49 224 €
úrok 1% ročne tj. 500 € / 12 mesiacov = 41,66 € + poplatok za vedenie účtu
na dobu 1 rok
poplatok za poskytnutie úveru 50€

5€/mesiac

Starosta obce dal hlasovať:
Prítomný: 5
Kto je za: 5
Kto je proti: 0
Kto sa zdržiaval: 0

2.

Úprava rozpočtového opatrenia č.2 na rok 2019

Prijatie úveru vo výške 49 224 €.
Upravený rozpočet:
Príjmy:
216 041 €
Výdavky:
214 989 €
Starosta obce dal hlasovať:
Prítomný: 5
Kto je za: 5
Kto je proti: 0
Kto sa zdržiaval: 0
3.
Stanovisko HK obce k dodržaniu podmienok na prijatie návratných
zdrojov financovania
Stanovisko vypracovala HK obce Ing. Tureková. Je pripojená k zápisnici. Poslanci OZ
správu brali na vedomie.
4.
Výzva na podávanie žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu NSK na
podporu kultúry a športu na rok 2020
Termín na podanie žiadosti je 15.10.2019. Spoluúčasť 10 % aj na kultúru aj na šport.
Poslanci sa dohodli a navrhli aby za rok 2019 žiadosti boli podané na kultúru a na šport.
Silvia Ballová, Mgr. predložila svoj návrh k žiadosti o poskytnutie dotácií na kultúru.Tento
návrh poslanci odsúhlasili. Je pripojený k zápisnici. Žiadost o dotáciu na šport vypracuje
starosta obce na základe dohody s Ing.Gubišovou.

5.

Návrh na uznesenie

Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach prejednalo :
1
2
3
4

Prijatie úveru na predfinancovanie nenávratného finančného príspevku
projektu „ Vybudovanie kamerového systému v obci Dolné Semerovce“
Úprava rozpočtového opatrenia č. 2 na rok 2019
Stanovisko HK obce k dodržaniu podmienok na prijatie návratných
zdrojov financovania
Výzva na podávanie žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu NSK na
podporu kultúry a športu na rok 2020
Uznesenie č. 57

Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach
Schvaľuje
a/ realizáciu investičného zámeru "Vybudovanie kamerového systému v obci Dolné
Semerovce "
b/ prijatie úveru vo výške 49 224 € od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. na
predfinancovanie Nenávratného finančného príspevku projektu "Vybudovanie kamerového
systému v obci Dolné Semerovce " a zabezpečenie úveru blankozmenkou obce a záložným
právom k pohľadávke z účtu.
Uznesenie č. 58
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach
Rozpočtové opatrenie č.2/2019 na rok 2019
Schvaľuje
Zvýšenie tak v príjmovej ako aj vo výdavkovej časti rozpočtu o 49 224€
Upravený rozpočet na rok 2019
Príjmy:
216 041 €
Výdavky:
214 989 €
Uznesenie č. 59
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach
berie na vedomie
stanovisko HK obce k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania.
Uznesenie č. 60
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach
súhlasí
so zámerom podať žiadosť o poskytnutie dotácií z rozpočtu NSK na podporu kultúry a športu
na rok 2020
Spoluúčasť na kultúru 1000 €

Spoluúčasť na šport 500 €
Po vyčerpaní programových bodov poslanci mali pripomienky :
1/Silvia Ballová Mgr – treba umiestniť kompostér do cintorína alebo vedľa kostola, starosta
obce nato reagoval, že kompostéry ktoré sme obdŕžali z dotácie nie
je možné umiestniť do cintorína nakoľko podľa zmluvy konečný
užívateľ má byť občan obce .
Pri autobusovej zastávke je na zemi spadnutá tabuľa dopravnej
značky autobusová zastávka. Treba to dať zabetónovať.
Kontajner v cintoríne je plný treba dať odviesť smeti. Starosta obce
sľúbil že zavolá firme Mikona, objedná odvoz smeti.
2/ Henrich Csóvány Ing. – Neón nesvietí pri súp. číslo 42, treba to nahlásiť opravárom.
Starosta obce zavolá opravára.

Na záver rokovania starosta obce konštatoval že program schválený poslancami sa
vyčerpal a sa poďakoval prítomným za účasť. Tým zasadnutie OZ ukončil.

Milan Rafael
starosta obce
Overovatelia:
Róbert Banda
Vojtech Hornok

Zapisovateľka:
Katarína Močárová
V Dolných Semerovciach dňa 3.10.2019

