ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolných Semerovciach konaného dňa 26.5.2020
Prítomní boli:
1.Starosta obce

Milan Rafael

2. Poslanci OZ

Silvia Ballová, Mgr.
Róbert Banda
Henrich Csóvány, Ing
Vojtech Hornok
Ladislav Németh
Ladislav Oroslán

3. Hlavná kontrolórka obce

Agnesa Tureková, Ing.

4. PracovníčkyOcÚ

Katarína Močárová
Mária Tatárová
Gabriel Gyönyör – dostavil sa s oneskorením

5. Neprítomný
6. Ďalší prítomní – občania obce

Juraj Kanta, Ing.
Mária Szabóová

Rokovanie
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Milan Rafael privítaním
prítomných. Konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, preto je OZ
uznášania schopné.
Za návrhovú komisiu určil:
1/ Silviu Ballovú, Mgr.
2/ Ladislava Oroslána
3/ Henricha Csóványa, Ing.
Za overovateľov zápisnice určil
1/ Vojtecha Hornoka
2/ Ladislava Németha
Za zapisovateľa určil Máriu Tatárovú, pracovníčku OcÚ.
Starosta obce oboznámil prítomných s programom zasadnutia.
Program rokovania:
1.

Oznámenie o sťažnosti na nečinnosť Obecného úradu
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Správa o inventarizácii majetku obce k 31.12.2019
Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva v Dolných Semerovciach za
rok 2019
Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti vykonanej za rok 2019 v obci Dolné
Semerovce
Interpelácia
Organizačné opatrenia
Diskusia
Návrh na uznesenie
Zo strany poslancov OZ návrh na doplnenie programu nebol.

Po oboznámení prítomných s programom rokovania dal starosta program hlasovať.
Prítomní:
6
Za:
6
Proti:
0
Zdržiavali: 0
Poslanci OZ program zasadnutia obecného zastupiteľstva schválili.
Program rokovania:
1. Oznámenie o sťažnosti na nečinnosť Obecného úradu
Sťažnosť na nečinnosť obecného úradu obdŕžala hlavná kontrolórka obce od p. Ing. Kantu
dňa 19.5.2020 e-mailom. Oboznámila prítomných, že p. Ing. Kanta podal žiadosť na obecný
úrad ešte v októbri r. 2018 ohľadne riešenia nesprávneho parkovania a obmedzenia výjazdu
a vjazdu na adrese Dolné Semerovce č. 98. Na žiadosť bola zaslaná odpoveď zo strany
obecného úradu – vtedajší starosta p. Baláž – v tom zmysle, že tento problém bude riešený na
najbližšom zasadnutí OZ, písomne s Dopravným inšpektorátom Levice a následným vydaním
VZN o parkovaní v obci, čo sa však nestalo. Nakoľko na žiadosť p. Ing. Kantu bola zaslaná
odpoveď, spis bol označený ako vybavený. Dňa 8.12.2018 do funkcie starostu nastúpil p.
Milan Rafael, ktorý o tejto žiadosti informovaný nebol, nakoľko sa spis dostal medzi
vybavenú poštu.
 Na zastupiteľstve bol prítomný p. Ing. Kanta, ktorý informoval prítomných o danom
probléme. Zdôraznil potrebu riešiť nesprávne parkovanie p. Kováča Tibora - majiteľa
resp. držiteľa motorového a služobného nákladného vozidla na uvedenej adrese hlavne
z dôvodu, že ich syn je zdravotne ťažko postihnutý a čiastočne imobilný.
 Starosta obce poznamenal, že p. Kováč Tibor bol viackrát ústne upozornený, aby
neparkoval na okraji cesty pred nehnuteľnosťou na adrese č. 98, čo potvrdil aj zástupca
starostu p. Ing. Csóvány – predseda komisie verejného poriadku, nakoľko p. Kováč bol
ústne upovedomený aj komisiou VP. Starosta obce s poslancami OZ dospeli k tomu, že
nakoľko ide o štátnu cestu, obec nie je kompetentná daný problém riešiť. Starosta
telefonicky a následne písomne sa obráti na Dopravný inšpektorát Levice v tejto veci.
 Poslankyňa OZ p. Ballová, Mgr. - problém s parkovaním je aj na hornej ceste, ktorá je
však vo vlastníctve obce – trvalo odstavené vozidlo p.Kováča Tibora – ide teda o verejné
priestranstvo.
 Referentka OcÚ Tatárová potvrdila že – auto trvalo zaparkované na hornej ceste
spôsobuje prekážku v cestnej premávke, nakoľko na hornej ceste sa pravidelne premáva
sanitka, viackrát do týždňa. Problém je hlavne v zimnom období – prekáža aj vozidlu od
firmy MIKONA – pri odvoze komunálneho odpadu.
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 Kontrolórka obce Ing. Tureková dala návrh na riešenie:
1/ komisia verejného poriadku má vykonať miestne šetrenie a písomne podať hlásenie
starostovi o zistení skutkového stavu
2/ starosta obce by mal vyzvať p. Kováča, aby trvale neparkoval na okraji cesty, uvoľnil
výjazd a vjazd pre imobilného občana na adrese Dolné Semerovce č. 98, nakoľko stálym
parkovaním porušuje zákon o cestnej premávke č. 8/2009
3/ Nakoľko sa jedná o štátnu cestu, obrátiť sa písomne na Dopravný inšpektorát so žiadosťou
o riešenie prípadu, nakoľko ide o osobu s ŤZP
4/ vypracovať VZN o dočasnom parkovaní vozidiel v obci Dolné Semerovce
Starosta obce s poslancami OZ dospeli k záveru, že problém s parkovaním je na viacerých
úsekoch po celej obci, ktoré treba bezpodmienečne riešiť. Ohľadne sťažnosti postupovať
podľa návrhu hlavnej kontrolórky.
2. Správa o inventarizácii majetku obce k 31.12.2019
Správu o inventarizácii majetku obce Dolné Semerovce k 31.12.2019 poslanci OZ obdŕžali
spolu s pozvánkou. Správa tvorí prílohu zápisnice. Poslanci OZ správu o inventarizácii
majetku obce k 31.12.2019 prerokovali a brali na vedomie.
3. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva v Dolných Semerovciach za
rok 2019
Správu podala hlavná kontrolórka obce Ing. Tureková. Poslanci OZ správu brali na vedomie.
.
4. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti vykonanej za rok 2019 v obci Dolné
Semerovce
Správu podala hlavná kontrolórka obce Ing. Tureková. Poslanci OZ správu brali na vedomie.
5. Interpelácia
 Poslankyňa Ballová, Mgr. - dotaz na čiernu skládku, či sa rieši. Pri potoku je nanovo
vytvorená nová skládka nelegálneho odpadu (autosedačky a pod.), treba to odstrániť... ide
o obecný pozemok...
 Starosta obce – čierna skládka je nahlásená na životné prostredie, čakáme na rozhodnutie...
čo sa týka obecného pozemku, poznamenal, že má vedomosť o tom, že poslankyňa Ballová
ústne povolila pre p. Szudyovú na uloženie sena na obecné futbalové ihrisko, nakoľko
ide o obecný pozemok, poslankyňa nemá v kompetencii takéto povolenie dať...
 Poslankyňa Ballová to poprela, žiadne povolenie p. Szudyovej nedala, povedala jej,
nakoľko ona sama nemá dobrý vzťah so starostom, nech p. Szudyová telefonicky
kontaktuje starostu v tejto záležitosti...
 Starosta obce – dal prísľub, že odstránenie novovytvorenej čiernej skládky pri potoku bude
riešiť pracovníkmi obecného úradu...
 Poslankyňa Ballová, Mgr. – poznamenala že v rámci jarného a jesenného upratovania by
bolo potrebné umiestniť veľkoobjemový kontajner, aby obyvatelia mali kde uložiť odpad
väčších rozmerov, aby nevznikla ďalšia skládka nelegálneho odpadu...navrhuje zatiaľ
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vyhlásiť do obecného rozhlasu, v rámci ktorých dní a hodín môžu občania svoj odpad
doniesť do existujúceho kontajnera na dvore OcÚ.
 Poslankyňa Ballová, Mgr. – mala dotaz ohľadne nájomnej zmluvy s cirkvou
 Starosta obce – návrh nájomnej zmluvy je u pána farára, zatiaľ zo strany cirkvi nie je
žiadna odozva
6. Organizačné opatrenia
Starosta obce – do konca mája prebieha zápis detí do materskej školy, je málo detí, navrhuje
v júni prejednať, koľko detí sa prihlásilo, aké sú výdavky na chod MŠ. Podľa stavu
prihlásených detí a vyčíslenia nákladov riešiť, či má zmysel, aby materská škola fungovala
ďalej alebo požiadať o zrušenia MŠ .
7. Diskusia
 Poslankyňa Ballová, Mgr. – dotaz na detské a fitnes ihrisko
Starosta obce – z 19 obcí sme boli najlepšie hodnotení, čo sa týka vypracovania žiadosti,
kontroluje sa, pre mimoriadnu situáciu kvôli koronavírusu zatiaľ sa nerieši
 Poslanec Oroslán – informoval sa ohľadne internetu – WIFI PRE TEBA
Starosta obce – kontroluje sa verejné obstarávanie, zatiaľ je pozastavený projekt
 Poslankyňa Ballová Mgr. – na autobusovej zastávke pri futbalovom ihrisku je veľa
buriny, bolo by treba nanosiť aj nový štrk
 Poslanec Oroslán – dotaz ohľadne financií...bude menej kvôli koronavírusu, ďalej dal
návrh, aby kvôli obyvateľom, ktorí majú záujem zúčastniť sa na zasadnutí OZ,
v budúcnosti ako 1. bod na zasadnutiach OZ bola diskusia, poslanci OZ súhlasili
s posunom bodu 1.bod – diskusia
 Poslankyňa Ballová, Mgr. – ako plánuje obec riešiť nastúpenie účtovníčky p. Močárovej
na materskú dovolenku
Starosta obce – plánujeme prijať do pracovného pomeru pracovníčku na úväzok na
zastupovanie počas materskej dovolenky
 Starosta obce – obec obdržala list ohľadne vykonania vrtu na obecnom pozemku –
monitorovanie znečistenia podzemných vôd – žiadosť bude prejednaná na ďalšom
zasadnutí OZ
8. Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach prejednalo :
1. Oznámenie o sťažnosti na nečinnosť Obecného úradu
2. Správa o inventarizácii majetku obce k 31.12.2019
3. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva v Dolných Semerovciach za
rok 2019
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4. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti vykonanej za rok 2019 v Obci Dolné
Semerovce
Uznesenie č. 79
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach prejednalo sťažnosť p. Ing. Kantu ohľadne
nesprávneho parkovania a navrhuje riešenie:
1/ komisia verejného poriadku má vykonať miestne šetrenie a písomne podať hlásenie
starostovi o zistení skutkového stavu
2/ starosta obce by mal vyzvať p. Kováča, aby trvale neparkoval na okraji cesty, uvoľnil
výjazd a vjazd pre imobilného občana na adrese Dolné Semerovce č. 98, nakoľko stálym
parkovaním porušuje zákon o cestnej premávke č. 8/2009
3/ Nakoľko sa jedná o štátnu cestu, obrátiť sa písomne na Dopravný inšpektorát so žiadosťou
o riešenie prípadu, nakoľko ide o osobu s ŤZP
4/ vypracovať VZN o dočasnom parkovaní vozidiel v obci Dolné Semerovce
Uznesenie č. 80
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach Správu o inventarizácii majetku obce
k 31.12.2019
Berie na vedomie.
Uznesenie č. 81
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach Správu hlavnej kontrolórky o kontrole
plnenia uznesení obecného zastupiteľstva v Dolných Semerovciach za rok 2019
Berie na vedomie.
Uznesenie č. 82
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach Správu hlavnej kontrolórky o výsledkoch
kontrolnej činnosti vykonanej za rok 2019 v obci Dolné Semerovce
Berie na vedomie.
Na záver rokovania starosta obce konštatoval, že program schválený poslancami sa vyčerpal
a sa poďakoval prítomným za účasť. Zasadnutie OZ ukončil.

Milan Rafael
starosta obce
Overovatelia:
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Vojtech Hornok
Ladislav Németh

Zapisovateľka:
Mária Tatárová
V Dolných Semerovciach dňa 5.6.2020
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