ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolných Semerovciach konaného dňa 6.12.2019
Prítomní boli:
1.Starosta obce

Milan Rafael

2. Poslanci OZ

Róbert Banda
Gabriel Gyönyör
Vojtech Hornok
Ladislav Oroslán

3. Hlavná kontrolórka obce

Agnesa Tureková, Ing.

4. Pracovníčky OcÚ

Katarína Močárová
Mária Tatárová

5. Neprítomní
Poslanci OZ

Silvia Ballová, Mgr.
Henrich Csóvány, Ing.
Ladislav Németh

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

1.
2.
3.

Program rozvoja obce Dolné Semerovce
Úprava rozpočtového opatrenia č. 3/2019 na rok 2019
Návrh na uznesenie

1

Poslanec OZ Ladislav Oroslán dal návrh na doplnenie programu ohľadne návrhu na
uzatvorenie zmluvy medzi obcou Dolné Semerovce a advokátkou JUDr. Sitárovou
Danicou. Návrh bol zaradený do programu pod bodom č. 3.
O doplnení programu starosta obce dal hlasovať:
Prítomní:
Za :
Proti :
Zdržiavali sa:

4
4
0
0

Poslanci OZ program zasadnutia obecného zastupiteľstva jednomyseľne schválili.
1. Program rozvoja obce Dolné Semerovce
Vypracovaný návrh Programu rozvoja obce Dolné Semerovce predložil obecnému
zastupiteľstvu starosta obce. Po oboznámení sa s programom rozvoja obce starosta
obce dal hlasovať:
Za:
4
Proti:
0
Zdržiavali sa:
0
Poslanci OZ Program rozvoja obce Dolné Semerovce jednomyseľne schválili.
2. Úprava rozpočtového opatrenia č. 3/2019 na rok 2019
Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2019 predkladala poslancom OZ účtovníčka pani
Močárová ako rozpočtové opatrenie číslo 3.
Schválený rozpočet bol zvýšený tak v príjmovej ako aj vo výdavkovej časti sumou
71 522€ . Skladba zvýšenie je znázornená v dole uvedenej tabuľke.
Okrem toho rozpočet bol upravený presunom medzi jednotlivými položkami
nasledovne : kde sa ukazuje úspora tam sa zníži rozpočet a kde sa ukazuje prečerpanie tam sa
zvýši, bez toho aby konečná suma rozpočtu bola zmenená.
V príjmovej časti:
Bežné príjmy
Výnos dane z príjmov
Za porušenie predpisov – poriadková pokuta Polícia
Vratky ZSE Kooperatíva,
Vratky vyúčtovanie výmena elektromera ZŠ (ŠR)
ZŠ bežné výdavky
Učebnice ZŠ-prvouka
Vzdelávacie poukazy/výtvarný krúžok
MŠ, 5 r.deti pred povinnou školskou dochádzkou
Rodinné prídavky
Voľby prezidenta , voľby do EU parlamentu

V€
58 256
10
3 008
851
2 765
107
646
622
143
1188
2

dotácia zo ŠR na preneseného výkonu ŠS - stavebníctvo
Životné prostredie
Cestná doprava a miestne komunikácie
Hlásenie pobytu
Register obyvatelstva
Refundácia mzdy zam. §50j zo ŠR /ÚPSVaR/
Refundácia mzdy zam. §50j z prostriedkov ESF /ÚPSVaR/
Rozpočet po úprave:
Upravený rozpočet príjmov
Upravený rozpočet výdavkov

721
51
24
182
18
439
2 491

287 563 €
286 511 €

Starosta obce dal hlasovať:
Za:
Proti:
Zdržiavali sa:

4
0
0

Poslanci OZ úpravu rozpočtového opatrenia č. 3/2019 na rok 2019 schválili.
3. Poslanecký návrh p. Ladislava Oroslána – Návrh zmluvy s advokátkou JUDr.
Sitárovou – právne poradenstvo
Poslanec OZ p. Ladislav Oroslán oboznámil prítomných o tom, že s poslankyňou Mgr.
Ballovou boli u advokátky JUDr. Sitárovej, ktorá nám – obci Dolné Semerovce ponúkla
využiť jej služby – právne poradenstvo, paušálne za 100,00 EUR mesačne. V rámci
paušálu by bolo právne poradenstvo 1- krát mesačne na 2 hodiny, vrátane poradenstva
pre obyvateľstvo. Návrh zmluvy predložil starostovi obce.
Poslanci OZ spolu so starostom obce sa dohodli že predložený návrh zmluvy preštudujú
a po preštudovaní prerokujú na nasledujúcom zasadnutí zastupiteľstva, keď budú prítomní
všetci poslanci.
4. Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach prejednalo :
1.
2.
3.

Program rozvoja obce Dolné Semerovce
Úprava rozpočtového opatrenia č. 3/2019 na rok 2019
Poslanecký návrh p. Ladislava Oroslána – Návrh zmluvy s advokátkou JUDr.
Sitárovou – právne poradenstvo
Uznesenie č. 72

Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach Program rozvoja obce Dolné Semerovce
schvaľuje.
Uznesenie č. 73
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach Rozpočtové opatrenie č.3/2019
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Schvaľuje /úpravu rozpočtu/
Zvýšenie tak v príjmovej ako aj vo výdavkovej časti rozpočtu o 71 522 €
Upravený rozpočet:
Príjmy:
287 563 €
Výdavky:
286 511 €.
Uznesenie č. 74
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach poslanecký návrh p. Ladislava Oroslána
berie na vedomie s tým, že návrh zmluvy s advokátkou JUDr. Sitárovou bude riešený na
ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva za prítomnosti všetkých poslancov OZ.
Po vyčerpaní programových bodov starosta obce informoval poslancov OZ o tom, že
kontaktoval Ing. Šestáka – ACCORD B. Bystrica ohľadne podania žiadosti o dotáciu na
dokončenie druhej etapy čističky odpadových vôd, ktorý ho uistil, že v budúcom roku nám
s tým bude nápomocný – termín podania žiadosti je september 2020.
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:
Róbert Banda
Vojtech Hornok

Zapisovateľka:
Mária Tatárová

V Dolných Semerovciach dňa 17.12.2019
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