ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolných Semerovciach konaného dňa 04.11.2016.
Prítomní boli:
1. Zástupca starostu obce
2.Hlavná kontrolórka
3. Poslanci OZ

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

4. Pracovníčky OcÚ

Katarína Močárová
Mária Tatárová

5. Neprítomný
6. Ďalší prítomný /občania obce /

Vojtech Bernát
Jozef Hulko
Anikó Lilia
Mária Szabóová
Mária Lekiová
Patrik Baláž
Henrich Hólya

Rokovanie
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril zástupca starostu obce Jozef Hólya
privítaním prítomných. Nakoľko zasadnutie Obecného zastupiteľstva bolo vyhlásené
v miestnom rozhlase ako verejné zasadnutie na podnet pána poslanca Henricha Csóványa,
zúčastnili sa aj občania obce Dolné Semerovce, ktorých zvlášť privítal zástupca starostu obce
ktorý viedol zasadnutie.
Konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov OZ, preto je OZ
uznášania schopné. Za overovateľov zápisnice určil Petra Škublu a Štefana Taubera.
Potom oboznámil prítomných s programom rokovania a navrhoval doplniť program
v organizačných opatreniach nasledovnými bodmi:
 Vnútorný predpis na vedenie účtovníctva, žiadosť o prenajímanie obecného pozemku
od občana obce Štefana Bôžika,
 Znovuotvorenie webovej stránky obce Dolné Semerovce.
Poslanci OZ program zasadnutia obecného zastupiteľstva jednomyseľne schválili.

1. Otváranie obálok k výberovému konaniu na funkciu hlavného kontrolóra obce Dolné
Semerovce
Poslanci, ktorí boli zvolení do komisie pre voľbu hlavného kontrolóra obce Dolné
Semerovce uznesením č. dňa 21.10.2016 tj. Henrich Csóvány, Štefan Tauber a Peter Škubla
pred dnešným zasadnutím otvorili jedinú obálku, ktorá bola doručená dňa 10.2016 od
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kandidátky Ing. Agnesy Turekovej na Obecný úrad na „výberové konanie hlavnej kontrolórky
obce Dolné Semerovce“. Poslanci konštatovali, že do ukončenia výberového konania tj. do
25.10.2016 bola doručená jedna obálka, ktorú otvorili, a prekontrolovali obsah . Obálka
nebola poškodená a obsahovala všetky náležitosti, ktoré boli vymenované vo výberovom
konaní. Jediná kandidátka Ing. Agnesa Tureková bola pozvaná na dnešné zasadnutie. Po
zapísaní zápisnice pán Henrich Csóvány člen komisie pre výberové konanie hlavného
kontrolóra predložil materiál obecnému zastupiteľstvu tj. zápisnicu o otvorení obálok spolu
s otvorenou obálkou a zhrnul priebeh otvárania obálok. Konštatoval, že obálka nebola
poškodená a že obsahuje všetky náležitosti, ktoré boli vyhlásené vo výberovom konaní
hlavného kontrolóra. Dodal, že Ing. Agnesy Turekovej končí dňa 15.12.2016 šesť ročné
funkčné obdobie. Deň konania voľby hlavného kontrolóra vyhlási obecné zastupiteľstvo na
úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým najmenej 40 dní pred dňom konania voľby tak,
aby sa voľba vykonala počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného
kontrolóra. Zápisnica o otvorení obálok tvorí prílohu tejto zápisnice.
2. Voľba hlavného kontrolóra obce Dolné Semerovce
Na voľbu hlavného kontrolóra obce Dolné Semerovce bola pozvaná jediná kandidátka
Ing. Agnesa Tureková, ktorá poslala cez slovenskú poštu svoju prihlášku na výberové
konanie na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce Dolné Semerovce. Po vystúpení pána
Henricha Csóványa poslanca OZ ktorý bol členom komisie zriadenej pre toto výberové
konanie zástupca starosta obce Jozef Hólya rozdal hlasovacie lístky poslancom OZ. Voľba sa
konala tajným hlasovaním. Po pozbieraní a sčítaní hlasovacích lístkov zástupca starostu obce
Jozef Hólya vyhlásil hlasovanie za ukončené a konštatoval: z celkového počtu poslancov bolo
prítomných 5, hlasovacie lístky boli platné, a jediná kandidátka Ing. Agnesa Tureková dostala
5 hlasov. Na šesť ročné funkčné obdobie bola zvolená na obsadenie funkcie hlavného
kontrolóra obce Dolné Semerovce
Ing. AGNESA TUREKOVÁ.
Deň nástupu do práce určila obecné zastupiteľstvo na deň 16.12.2016 s úväzkom 0,1.
3. Kontrola plnenia uznesení
Zástupca starostu obce Jozef Hólya prečítal list od ZMOSU od JUDr. Franzenovej,
ktorá v liste upozorní zástupcu starostu , že zastupovaním starostu obce zástupcovi starostu
nezanikne mandát poslanca. Jeho miesto poslanca sa neuvoľnilo, preto nie je dôvod, aby
náhradník skladal sľub. Zástupca starostu obce sa v prípade zániku mandátu starostu stáva
plnohodnotným „zastupujúcim starostom“ a sa podpíše ako zástupca starostu. Pán Henrich
Csóvány upozornil zástupcu starostu obce Jozefa Hólyu, že treba nato upozorniť aj pána
Milana Rafaela , ktorý v prípade nutnosti doplnenia počtu poslacov by bol stal členom
obecného zastupiteľstva.
Zástupca starostu oznámil poslancom OZ že pozvánka na dnešné zasadnutie bola
vyhlásená v Miestnom rozhlase tak ako o to žiadal pán poslanec Ing. Henrich Csóvány.
Zástupca starostu informoval poslancov, že dnes mal stretnutie s pánom Tiparym,
ktorým sa dohodli ďaľšie jednanie na pondelok tj. 7.11.2016 kedy ešte raz prerokujú
možnosti opravy cesty časť obce Kovács part. Nakoľko ide o finančne veľmi náročnú
investíciu chce vyžiadať názory aj odborne spôsobilých osôb. O priebehe rokovania sa potom
oboznámi aj obecné zastupiteľstvo na ďalšom zasadnutí.
Poslankyňa Mária Bócová požiadala Obecný úrad aby predvolali majiteľku rodinného
domu pani Renatu Albrechtovú na Obecný úrad , lebo je podozrenie, že komunálny odpad už
viac krát odniesli do cintorína a tam vysypali do kontajnera. Pani Renata Albrechtová aj prišla
a nakúpila 1 kukanádobu informoval zástupca starostu. Pán poslanec Henrich Csóvány sa
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informoval u pracovníčky Obecného úradu či aj zaplatila za kukanádobu.Pracovníčka
odpovedala že bez zaplatenia by nedostala p.Albrechtová novú kukanádobu.
Pavol Krajčí majiteľ rodinného domu v kú Dolné Semerovce pod súpisným číslom 10
bol písomne upozornený aby vykonal opatrenia, nakoľko psy, na jeho pozemku voľne
pobehajú na ulici a tým ohrozujú bezpečnosť občanov a bol vyzvaný aby podal daňové
priznanie za psa, čo ešte neurobil do dnešného dňa. Nakoľko na viacerej časti obce voľne
pobehajú psy poslanci navrhovali aby bolo vyhlásené v miestnom rozhlase viackrát, každý
týždeň: že do obce príde firma ktorá má povolenie na odchyt psov do karantény a tí psy, ktorí
voľne pobehajú pozbierajú .Ak sa odchyt neuskutoční tak na dotaz obyvateľov povedať, že
z technických príčin neprišli.
Na žiadosť pána poslanca Petra Škublu bola vyhlásená v miestnom rozhlase výzva na
zaplatenie nedoplatkov na daniach z nehnuteľností, za psa a poplatkoch za komunálny odpad.
Pán poslanec Peter Škubla k tomu dodal, že vyhlásenie treba viackrát opakovať.
Na žiadosť pána poslanca Štefana Taubera – zástupca starostu obce konzultoval
s odborom životného prostredia v Šahách o výrub stromov v obci, ktoré ohrozujú bezpečnosť
občanov na území obce Dolné Semerovce. Doniesol tlačivo a poprosil poslancov aby podali
návrhy, a že spresnili o ktoré stromy ide lebo treba tie miesta označiť aj na mape. Ďalej volal
s pánom Patrikom Dobrotom, ktorý je certifikovaný arborista a dohodol sa sním termín
stretnutia ohľadom cenovej relácie za úkon.

4. Správa nezávislého audítora o overení ročnej účtovnej závierky a rozpočtu za rok
2015
Správa audítora o overení ročnej účtovnej závierky a rozpočtu za rok 2015 bola
doručená poslancom OZ spolu s pozvánkou. Hlavná kontrolórka obce Ing. Tureková
konštatovala, že obec je povinný raz ročne vykonať audit ,a to takým spôsobom, že dá
audítorskej spoločnosti všetky potrebné podklady aby mohli vykonať audit. V roku 2016 za
rok 2015 v obci Dolné Semerovce vykonala audit Interaudit Levice spol. s r.o. a po vykonaní
vydala správu nezávislého audítora v ktorom sa vyjadrili takto:
Cit.: „Podľa nášho názoru účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz
finančnej situácie Obce Dolné Semerovce k 31. decembru 2015 a výsledky jej hospodárenia
za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.“
Fotokópia správy a fotokópia dodatku správy sú pripojené k zápisnici.
Poslanci OZ správu nezávislého audítora brali na vedomie a súhlasili, aby Interaudit
Levice vykonali audit za rok 2016. Pán poslanec Henrich Csóvány sa spýtal pracovníčky
Obecného úradu, že koľko platí obec za audit, odpoveď bola okolo 700 €. Opýtal sa ďalej či
by sa nenašiel taký audítor, ktorý to robí lacnejšie, dodal že bolo by vhodné osloviť viac
audítorov. Kontrolórka nato reagovala, že čo ona pozná obce s podobným počtom obyvateľov
kde za posúdenie výročnej správy si pýtajú podstatne vyššie sumy.
5. Výročná správa obce Dolné Semerovce za rok 2015
Výročná správa obce Dolné Semerovce bola doručená poslancom OZ spolu
s pozvánkou. Výročnú správu vypracovala účtovníčka Katarína Močárová a bola overená
audítorom v zmysle zákona o obecnom zriadení. Poslanci OZ túto správu schválili.
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6. Určenie predsedu a členov inventarizačnej komisie
Za účelom prevedenia inventarizácie majetku obce a inventarizácie materiálu civilnej
ochrany k 31.12.2016 je potrebné zriadiť inventarizačnú komisiu, ktorá zabezpečí
inventarizáciu majetku obce k 31.12.2016 a inventarizáciu civilnej ochrany k 31.12.2016.
Zástupca starostu obce navrhoval zriadiť 3 člennú komisiu a to v zložení:
Predseda:
Členovia:

Jozef Hólya
Peter Škubla
Štefan Tauber

7. Správa o plnení rozpočtu za III. Štvrťrok 2016
Správa bola doručená spolu s pozvánkou. Účtovníčka Obecného úradu poprosila
poslancov Obecného úradu keď potrebujú niečo vysvetliť alebo majú nejaký dotaz ohľadne
rozpočtu resp. plnením rozpočtu, nech to vyžiadajú písomne dopredu aby vedela sa pripraviť
a vysvetliť resp. hlbšie analýzy robiť v rozpočte. A v prípade keď ide o chybu v účtovníctve
opraviť to.
Pán poslanec Henrich Csóvány poznamenal, že sú také položky v rozpočte napr. 633006
všeobecný materiál, kde je vyššia skutočnosť ako plánovaný rozpočet. Účtovníčka
odpovedala, že ešte bude robiť úpravy a kde sa ukáže úspora z tadiaľto uberie a dá tam kde sa
uskutočnili také nepredvídané výdavky. Doplnila, že ešte chýbajú úpravy dotácie na školstvo
a na prenesené výkony štátnej správy, nakoľko ešte Obec čaká na konečné sumy .
Ďalšia položka bola 0520 (nakladanie s odpadovými vodami) prečo je tam viac položiek?
Nato pracovníčka odpovedala, že sa uskutočňovali v roku 2016 údržby na verejnej
kanalizácie, tak ako nákup súčiastok a preto je tam aj všeobecný materiál aj služby.
Pracovníčka ešte raz poprosila poslancov Obecného zastupiteľstva, že ak zistia nejaký
nedostatok alebo majú otázku týkajúceho rozpočtu, ktorý je potrebný zistiť z účtovníctva nech
napíšu dopredu na papier aby mohla sa pripraviť na také otázky.
8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dolné Semerovce na 2. polrok 2016
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dolné Semerovce na 2. Polrok 2016
bola doručená spolu s pozvánkou. Poslanci OZ nemali návrhy na doplnenie. Poslanci OZ plán
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dolné Semerovce na 2. Polrok 2016 brali na
vedomie a schválili. Plán kontrolnej činnosti je pripojená k zápisnici.
9. Prijatie internej normy pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Prijatie internej normy pravidiel vypracovala Ing. Agnesa Tureková, kontrolórka obce
Dolné Semerovce. V ňom rozpíše postup pri výkone kontrolnej činnosti. Pán poslanec
Henrich Csóvány sa opýtal kontrolórku či je potrebné aby obecné zastupiteľstvo bralo na
vedomie pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra, odpovedala, že do konca roka musí
obecné zastupiteľstvo prijať takúto písomnosť. Zároveň poslanec upozornil, že dátum na prvej
strane nie je správny ani podpis na poslednej strane, kontrolórka Dátumy na spise opravila.
Poslanci OZ Prijatie internej normy pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra brali na
vedomie.
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10. Interpelácia
V rámci interpelácií poprosil pán zástupca starostu občanov obce, ktorí sa zúčastnia na
tomto zasadnutí, že ak majú nejaký dotaz, pripomienku teraz môžu predložiť.
Pani Mária Szabóová sa spýtala či obec nechystá urobiť údržbu na domu smútku, nakoľko je
vo veľmi zlom stave, steny sú popraskané. Veľa ľudí sem chodí a aj z vnútra celá miestnosť
veľmi zlé vyzerá. Nedávno bol tam pohreb a bolo tam obrovské množstvo lienok. Nato
reagoval pán Henrich Csóvány Ing. , že to nie je problém poslať tam ženy tie lienky
s vysávačom povysávať. Pán zástupcu starostu nato reagoval, že pozná situáciu Domu
Smútku, je vypracovaný projekt na rekonštrukciu na základe čoho sa dá opraviť základ ako aj
celú budovu , avšak z finančnej stránky obce v rozpočte nie sú nato finančné prostriedky.
Menšia údržba nie je možná nakoľko tá stavba je nebezpečná a žiadna firma neberie na seba
zodpovednosť. Pán Vojtech Bernát občan obce dodal, že tam je najväčší problém základ bez
toho aby to bolo urobené kvalitne tá budova nemôže byť bezpečná.
Anikó Lilia občianka obce Dolné Semerovce poukazoval na problém parkovania
s autami v cintoríne, starší občania obce sa nedostanú do kostola peši a potrebujú aby ich tam
na aute vyviezli príbuzný a nie je tam miesto ani na otáčania. Pán poslanec Henrich Csóvány
navrhol, že ten pozemok vedľa cintorína ktorý vlastnil pán Pásztori a teraz už patrí Obci
Dolné Semerovce by mohol byť prerobený na tzv. provizórnu jednosmernú cestu ako aj
parkovisko. Parkovisko plánovala obec urobiť aj pod Domom smútku aj ten pozemok vlastní
Obec Dolné Semerovce.

11. Organizačné opatrenia
A) Vnútorný predpis na vedenie účtovníctva obce Dolné Semerovce
Pracovníčka Obecného úradu upozornila na skutočnosť, že na základe toho že
starostovi obce Dolné Semerovce zanikol mandát a úlohu starostu plní v plnom
rozsahu zástupca starostu p. Jozef Hólya vo vnútornom predpise na vedenie
účtovníctva bolo treba vymeniť podpisový vzor bývalého starostu na podpisový vzor
zástupcu starostu a preto predkladala Obecnému zastupiteľstvu aktualizovaný
vnútorný predpis na vedenie účtovníctva. Poslanci OZ vnútorný predpis na vedenie
účtovníctva brali na vedomie.
B) Žiadosť o prenajímanie obecného pozemku – Štefan Bôžik
Pán Štefan Bôžik bol predvolaný na obecný úrad aby bol poinformovaný, že
jeho nájomná zmluva s Obecným úradom už je starý – neplatný o.i. obsahuje
sumu ešte v slovenských korunách a preto treba znovu požiadať obecné zastupiteľstvo
o dočasné prenajímanie obecného pozemku vo výmere 60m2 na parc.č. 453/1 čo je vo
vlastníctve Obce Dolné Semerovce. Pán Štefan Bôžik podal dňa 2.11.2016 na obecný
úrad Dolné Semerovce žiadosť o prenajímanie menovaného pozemku. Na základe
skutočnosti, že pán Bôžik platil nájomné za pozemok doteraz pravidelne a včas
poslanci schválili jeho žiadosť.
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C) Znovuotvorenie webovej stránky obce Dolné Semerovce
Webová stránka obce Dolné Semerovce už viac mesiacov nie je funkčný.
Zástupca starostu vyžiadal od troch firiem ponuky. 1. Weby group, 2. EWORKS sk.
s.r.o. 3. Galileo corporation sro
Galileo corparation sro bola tá firma ktorá vyhovovala najviac. Ich firma vie
našu starú stránku obnoviť a to „www.dolnesemerovce.sk“ čo už poznali občania
obce Dolné Semerovce. Firma splní všetky zákonné predpisy a povinností, jednoducho
sa dajú údaje doplniť, priebežná aktualizácia redakčného systému a sledovanie
zákonných povinností obcí. Dáta zálohujú a tie zálohy vedia sprístupniť aj po rokoch
na základe žiadosti obcí. Okrem spravovania webovej stránky zabezpečujú aj egoverment ,ktorý zo zákona má obec používať. Poslanci OZ brali na vedomie
znovuotvorenie webovej stránky obce Dolné Semerovce a činnosť firmy galileo
corporetion sro schválili.

12. Diskusia
Nikto z poslancov OZ nemal pripomienku, nakoľko všetky návrhy už odzneli v rámci
interpelácie
13. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach prejednalo :
1. Voľba hlavného kontrolóra obce Dolné Semerovce
2. Stanovisko ZMOSU o doplnení počtu poslancov
3. Správa nezávislého audítora o overení ročnej účtovnej závierky
a rozpočtu za rok 2015
4. Výročná správa obce Dolné Semerovce za rok 2015
5. Určenie predsedu a členov inventarizačnej komisie
6. Správa o plnení rozpočtu za III. Štvrťrok 2016
7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dolné
Semerovce na 2. Polrok 2016
8. Prijatie internej normy pravidiel kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra
9. Vnútorný predpis na vedenie účtovníctva obce Dolné Semerovce
10. Žiadosť o prenajímanie obecného pozemku - Štefan Bôžik
11. Znovuotvorenie webovej stránky obce Dolné Semerovce
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Uznesenie č. 77
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach
Konštatuje, že
A) voľby hlavného kontrolóra obce Dolné Semerovce sa zúčastnila, jediná kandidátka
Ing. Agnesa Tureková a to:
1. voľba hlavného kontrolóra obce sa konala tajným hlasovaním
2. z celkového počtu poslancov sa zúčastnilo 5 poslancov
3. počet vydaných hlasovacích lístkov 5
počet odovzdaných hlasovacích lístkov 5
počet platných hlasovacích lístkov 5
Výsledok hlasovania Ing. Tureková Agnesa 5 hlasov.
Na základe výsledkov tajného hlasovania bola voľby hlavného kontrolóra obce Dolné
Semerovce zvolená do funkcie hlavného kontrolóra obce kandidátka
Ing. Agnesa Tureková s celkovým počtom platných hlasov.
B) Určuje
deň nástupu hlavného kontrolóra Ing. Agnesy Turekovej do práce na deň 16.12.2016
s pracovným úväzkom 0,1 na šesť ročné funkčné obdobie.

Uznesenie č.78
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach Stanovisko od ZMOSU - JUDr.
Franzenovej
Berie na vedomie
Na základe stanoviska nie je potrebné doplniť počet poslancov, nakoľko zastupovaním
starostu obce v plnom rozsahu p. Jozefovi Hólyovi nezanikne mandát poslanca obecného
zastupiteľstva.
Uznesenie č.79
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach Správu nezávislého audítora o overení ročnej
účtovnej závierky na rok 2015
Berie na vedomie
A) Súhlasí aby Interaudit Levice vykonal audit za rok 2016.
Uznesenie č.80
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach Výročnú správu obce Dolné
Semerovce za rok 2015
schvaľuje.
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Uznesenie č 81
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach za účelom prevedenia inventarizácie
majetku obce a materiálu civilnej ochrany k 31.12.2016
Zriaďuje inventarizačnú komisiu v zložení:
Predseda:
Jozef Hólya
Členovia:
Peter Škubla
Štefan Tauber
Uznesenie č. 82
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach Správu o plnení rozpočtu za III. Štvrťrok
2016
Berie na vedomie
A konštatuje, že je časovo primerané a s plnením rozpočtu za III. Štvrťrok 2016
Súhlasí
V príjmovej časti sumou:
153 256,33 €
Vo výdavkovej časti sumou:
141 786,63 €.
Uznesenie č. 83
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce Dolné Semerovce na 2. polrok 2016
schvaľuje.
Uznesenie č.84
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach Prijatie internej normy pravidiel kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra
Berie na vedomie.
Uznesenie č.85
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach vnútorný predpis na vedenie účtovníctva
obce Dolné Semerovce
Berie na vedomie.
Uznesenie č.86
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach žiadosť pána Štefana Bôžika v ktorom žiada
o prenájom pozemku ktorého vlastníkom je Obec Dolné Semerovce, parc. č.453/1
vo
výmere 60m2.
schvaľuje.
Uznesenie č.87
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach prijatie ponuky spoločnosti Galileo
o znovuotvorenie webovej stránky
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Berie na vedomie.
A jeho činnosť
Schvaľuje.

S týmto program jednania sa vyčerpal zástupca starostu obce poďakoval prítomným za
účasť a zasadnutie OZ ukončil.

Zápisnicu zástupca starostu podpísal dňa:

Jozef Hólya
zástupca starostu obce
Overovatelia:
Peter Škubla

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

Štefan Tauber

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

Zápisnicu podpísali dňa:

Zapísala dňa :
Zapisovateľka:
Katarína Močárová

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

V Dolných Semerovciach dňa 4.11.2016
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