ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolných Semerovciach konaného dňa 18.04.2016.
Prítomní boli:
1. Starosta obce
2.Hlavná kontrolórka
2. Zástupca starostu
3. Poslanci OZ

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

4. Pracovníčky OcÚ

Katarína Močárová
Mária Tatárová

5. Neprítomný

Jozef Hólya
Rokovanie

Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Vendelín Baláž privítaním
prítomných. Konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov OZ, preto je OZ
uznášania schopné. Za overovateľov zápisnice určil Petra Škublu a Mária Bócová.
Potom oboznámil prítomných s programom rokovania a navrhoval doplniť program
v organizačných opatreniach nasledovnými bodmi: Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie
Poslanci OZ program zasadnutia obecného zastupiteľstva jednomyseľne schválili.

1. Správa o inventarizácií majetku obce
Správu o inventarizácií majetku obce Dolné Semerovce poslanci Obecného
zastupiteľstva obdŕžali spolu s pozvánkou. Poslanci OZ nemali žiadne pripomienky. Ing.
Tureková Agnesa hlavná kontrolórka obce konštatovala, že Obec Dolné Semerovce
inventarizoval svoj majetok v zmysle zákona a výsledky inventarizácie hodnoverne
zapracoval aj do svojich výkazov účtovnej závierky za rok 2015 .Odporúčala Obecnému
zastupiteľstvu schváliť výsledky inventarizácie ako hodnoverné.
2. Správa hlavnej kontrolórky obce Dolné Semerovce – o výsledku kontroly
inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v obci Dolné
Semerovce
Správu hlavnej kontrolórky obce Dolné Semerovce o o výsledku kontroly
inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v obci Dolné Semerovce
poslanci OZ obdŕžali spolu s pozvánkou. Predmet kontroly bolo dodržanie § 6 ods. 3 zákona
č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve podrobným zameraním na § 29 a 30 v zmysle ktorého účtovná
jednotka je povinná vykonať inventarizáciu majetku a záväzkov ku dňu riadnej účtovnej

závierky. Pri kontrole správnosti inventarizácie bolo zistené, že inventúra bola vykonaná
dôsledne v súlade s právnymi predpismi platnými pre danú oblasť inventarizácie vlastného
a zvereného majetku. Inventarizácia do dňa vykonania kontroly bola ukončená.
3. Záverečný účet obce za rok 2015
Záverečným účtom obce sa rozumie súhrnné spracovanie údajov charakterizujúcich
rozpočtové hospodárenie obce za príslušný kalendárny rok, ktorého povinnosť zostavenia určuje § 16
zákona NR SR č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Poslanci Obecného zastupiteľstva záverečný účet obce za rok 2015 dostali spolu
s pozvánkou.
Poslanci OZ záverečný účet obce za rok 2015 prerokovali a súhlasili s celoročným
hospodárením bez výhrad.
4. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Dolné Semerovce za rok
2015
Ing. Tureková Agnesa hlavná kontrolórka obce predložila svoje stanovisko
k záverečnému účtu obce Dolné Semerovce za rok 2015.
Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu obce pred jeho schválením
v obecnom zastupiteľstve vyplýva z ustanovenia § 18 ods. 2 písm. b) zákona SNR č.369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Konštatovala, že návrh záverečného účtu Obce Dolné
Semerovce za rok 2015 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16
ods. 5 zákona. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Odporúča obecnému zastupiteľstvu
v Dolných Semerovciach:
1/ prerokovať záverečný účet obce Dolné Semerovce za rok 2015 , tak ako je predložený
2/ súhlasiť s celoročným hospodárením bez výhrady.

5. Plat starostu obce
Plat starostu upravuje zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z.z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obci a primátorov miest v znení
neskorších predpisov. V paragrafe 3 hovorí, že starostovi patrí plat, ktorý je súčinom
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe
údajov štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobok
podľa paragrafu 4. odsek 1. /starostovia sa zaraďujú do deviatych skupín podľa počtu
obyvateľov zisteného na základe údajov štatistického úradu k 31.decembru predchádzajúceho
kalendárneho roku / t.j.1,65 násobok. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím
zvýšiť až o 70 %.
Priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve za r. 2015 : 883 €
Základný plat starostu je zvýšený o 30%.
6. Úprava rozpočtového opatrenia č. 1/2016 na rok 2016
Návrh na úpravu rozpočtového opatrenia č.1 na rok 2016 poslancom OZ bola
doručená spolu s pozvánkou. Účtovníčka obecného úradu navrhuje zvýšiť rozpočet tak
v príjmovej ako aj vo výdavkovej časti sumou 13 581 €

V príjmovej časti:
Transfer zo Štátneho rozpočtu na úsek Školstva
Nevyčerpané dotácie – mimorozpočtové príjmy ZŠ
Odmena skladníka CO / rok 2015 mimorozpočtové príjmy/

10 964 €
2 577 €
40 €

Tú sumu o ktorú sme zvýšili rozpočet v príjmovej časti sme rozpísali vo výdavkovej
časti.
Upravený rozpočet je :
Upravený rozpočet príjmov
Upravený rozpočet výdavkov

157 099 €
159 716 €

7. Správa hlavnej kontrolórky obce Dolné Semerovce o výsledkoch kontrolných činnosti
vykonaných za II. polrok 2015 v obci Dolné Semerovce
Správa o kontrolnej činnosti za II. Polrok 2015 bola doručená spolu s pozvánkou.
Správa tvorí prílohu zápisnice.
Poslanci OZ správu brali na vedomie.
8. Správa hlavnej kontrolórky obce Dolné Semerovce o kontrole plnenia uznesení
obecného zastupiteľstva v Dolných Semerovciach za rok 2015
Správa o kontrole plnenia uznesení OZ v DS za rok 2015 bola doručená spolu
s pozvánkou. Správa tvorí prílohu zápisnice. Poslanci OZ správu brali na vedomie.

9. Interpelácia
V rámci interpelácií neboli žiadne dotazy.
10. Organizačné opatrenia
a) Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie
Rímsko-katolický farský úrad Vyškovce nad Ipľom požiadali Obec Dolné Semerovce
o finančnú výpomoc o peňažnú dotáciu na opravu kostolnej veže a sakristiev. V obci sa
uskutočňuje aj zbierka, ktorý zorganizuje pán farár IcLIC. Zoltán Balga. Poslanci sa dohodli,
že po ukončení zbierky sa vrátia k tejto žiadosti.

11. Diskusia
Poslanci OZ spoločne sa dohodli, že deň obce v roku 2016 nebude.
Starosta obce informoval poslancov OZ , že panely na údržbu časti obce Kováč part by sme
mohli zabezpečiť aj od firmy Ekolstav sro - pán Typari Štefan.
Pán poslanec Ing. Henrich Csóvány sa opýtal, že s tými dlžníkmi, ktorí majú väčšie dlhy
a podnikajú, či by nebolo možné aby sa starosta obce s nimi dohodol o vykonaním nejakej
práce pre obec.
Poslanci OZ navrhoval aby dostali pokutu tí občania, ktorí nechajú svoje psy voľne
pobehovať. Pracovníčky OcÚ nato reagovali, že nech dajú návrh.

12. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach prejednalo :
1. Správu o inventarizácií majetku obce
2. Správu hlavnej kontrolórky obce Dolné Semerovce – o výsledku
kontroly inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov v obci Dolné Semerovce
3. Návrh záverečného účtu obce za rok 2015
4. Stanovisko hlavného kontrolóra
k záverečnému účtu obce Dolné Semerovce za rok 2015
5. Plat starostu obce
6. Úpravu rozpočtového opatrenia č. 1/2016 na rok 2016
7. Správu hlavnej kontrolórky obce Dolné Semerovce o výsledkoch
kontrolných činnosti vykonaných za II. polrok 2015 v obci Dolné
Semerovce
8. Správu hlavnej kontrolórky obce Dolné Semerovce o kontrole
plnenia uznesení obecného zastupiteľstva v Dolných
Semerovciach za rok 2015

Uznesenie č. 57
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach Správu o inventarizácií majetku obce
k 31.12.2015
Berie na vedomie
a) výsledky inventarizácií majetku obce k 31.12.2015
s c h v a ľ u j e.

Uznesenie č.58
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach Správu hlavnej kontrolórky obce
Dolné Semerovce – o výsledku kontroly inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov v obci Dolné Semerovce
berie na vedomie.
Uznesenie č.59
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach Návrh záverečného účtu obce Dolné
Semerovce za rok 2015
berie na vedomie
a s c h v a ľ u j e bez výhrad.
Uznesenie č.60
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach stanovisko hlavnej kontrolórky obce
Dolné Semerovce k záverečnému účtu obce za rok 2015.
berie na vedomie.
Uznesenie č.61
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach v súlade zo zákonom NR SR č.
253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí v znení neskorších
predpisov

určuje
hrubý mesačný plat starostu obce Vendelína Baláža zvýšený o 30%.
Uznesenie č.62
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach Návrh na úpravu rozpočtového opatrenia č.1
na rok 2016
berie na vedomie
a schvaľuje zvýšenie tak v príjmovej ako aj vo výdavkovej časti rozpočtu o 13 581 €
upravený rozpočet na rok 2015.
príjmy
výdavky

157 099 €
159 716 €
Uznesenie č.63

Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach
Berie na vedomie
Správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za II. Polrok 2015.

Uznesenie č.64
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach
Berie na vedomie
Správu hlavnej kontrolórky obce Dolné Semerovce o výsledkoch kontrolných činnosti
vykonaných za II. polrok 2015 v obci Dolné Semerovce.
Uznesenie č.65
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach
Berie na vedomie
Správu hlavnej kontrolórky obce Dolné Semerovce o kontrole plnenia uznesení obecného
zastupiteľstva v Dolných Semerovciach za rok 2015.
S týmto program jednania sa vyčerpal starosta obce poďakoval prítomným za účasť
a zasadnutie OZ ukončil.
Vendelín Baláž
starosta obce
Overovatelia:
Peter Škubla

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

Mária Bócová

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

Zapísala:
Katarína Močárová

