ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolných Semerovciach konaného dňa 29.11.2019.
Prítomní boli:
1.Starosta obce

Milan Rafael

2. Poslanci OZ

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

3. Hlavná kontrolórka obce

Agnesa Tureková, Ing.

4. Pracovníčky OcÚ

Katarína Močárová
Mária Tatárová

5. Neprítomný

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/ Silviu Ballovú, Mgr.
2/ Ladislava Oroslána
3/ Henrich Csóvány, Ing.
Za overovateľov zápisnice určil
1/ Vojtecha Hornoka
2/ Gabriela Gyönyöra
Za zapisovateľa určil Katarínu Močárovú pracovníčku OcÚ.
Starosta obce oboznámil prítomných s programom zasadnutia.
Program rokovania:
1.
2.
3.

Interpelácia
Návrh rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022
Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce Dolné Semerovce na roky 2020-2022
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Správa o plnení rozpočtu za 3. štvrťrok 2019
VZN č. 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Plán práce OZ
Plán KČ na 1. polrok 2020
Výročná správa
Zriadenie inventarizačnej komisie na vykonanie inventarizácie majetku obce
k 31.12.2019
Organizačné opatrenia
Diskusia
Návrh na uznesenie
Návrh na doplnenie programu bol zo strany poslancov OZ:
Návrh č. 13 podala poslankyňa Ballová, Mgr.: Budova bývalej fary- riešenie
súčasného stavu
Návrh č. 14 podal poslanec G. Gyönyör : Žiadosť- splnomocnenie na
zhromaždenie vlastníkov
Program bol doplnený na základe návrhov, starosta obce dal hlasovať:

Za:
7
Proti:
0
Zdržiavali: 0
Poslanci OZ program zasadnutia obecného zastupiteľstva jednomyseľne schválili.
1.

Interpelácia

Poslankyňa Ballová Mgr.poslala otázky e-mailom dňa 26.11.2019. Otázky sú pripojené
k zápisnici.
Č.1
Obec má podiel v cenných papieroch u vodárenskej spoločnosti, výnosy z cenných
papierov nemáme.
Č.2
Zmluvu s PROROZVOJ máme zverejnenú na webovej stránke obce Dolné
Semerovce.
Č.3
Zatiaľ obec Dolné Semerovce od firmy MIKONA nedostala žiadny návrh o zvýšenie
cien za odvoz komunálneho odpadu. Čo sa týka separovania odpadu, obec má k dispozícií od
firmy MEPOS vyseparované množstvo separovaného odpadu a z toho je zrejmé že občania
obce Dolné Semerovce viac separujú.
Č.4
Hlavná kontrolórka poslala písomnú odpoveď pani Ballovej na jej e-mailovú adresu
a to: „ Počas roka rozpočet na základe plnenia resp. nesplnenia / monitorovanie rozpočtu
počas roka / môže riešiť obec presunmi hocikedy podľa potreby bez uznesenia zastupiteľstva
ak sa nemení výška schváleného rozpočtu a to nie iba ako celok ale nemení ani schválená
výška na jednotlivých oddieloch. Je to v kompetencii starostu a o tých presunoch má iba
informovať zastupiteľstvo.
Ak sa mení celkový schválený príjem rozpočtu či už viazané alebo neviazané prostriedky
ktoré treba premietnuť do výdavkov obec je povinná vypracovať rozpočtové opatrenie a je
povinnosť predložiť na zastupiteľstvo k schváleniu.
Rozpočtové opatrenia je povinná obec predložiť najneskoršie do 31.augusta. Výnimku tvoria
dodatočné príjmy zo štátneho rozpočtu pre školstvo oddiel O9 a sociálne dávky oddiel
10.Rovnako výnimku tvorí havarijný stav ,živelná pohroma ktoré musí obec promtne riešiť
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hoci aj prijatím úveru.
Prípady aké Ste uvádzali ak obec nerieši počas roka ako aj iné prekročenia musí koncom roka
v záverečnom účte v komentári riadne odôvodniť. Poznámky - odôvodnenia sa odosielajú na
Ministerstvo financií SR. „
Nájomná zmluva doteraz nie je podpísaná medzi Diecézou a Obcou Dolné Semerovce
predmetom je pozemok na ktorom leží dom smútku, ide o prenájom pozemku za symbolickú
cenu a aby obec mohol od občanov vyberať poplatok za hrobové miestá. Poslanci navrhovali
kontaktovať právničku aby zastupovala obec na základe zákona o vydržaní. Poslanec
Ladislav Oroslán navrhoval právničku JUDr. Sitárovú Danicu.
Poslankyňa Silvia Ballová pripomenula, že obec by mohla ušetriť peniaze na
materskej škole, nakoľko na mzdu riaditeľky vyplatíme cca 14 000 €, štát dáva len 600€ a
deti do škôlky nechodia tak ako by mali, treba upozorniť rodičov. Navrhuje zrušiť škôlku.

2.

Návrh rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022

Zo strany občanov neboli žiadne pozmeňujúce návrhy. Poslankyňa Ballová svoje
pozmeňujúce návrhy poslala e-mailom dňa 25.11.2019.
Návrh je pripojený k zápisnici:
Zmeny boli zapracované na mieste.
Starosta obce dal hlasovať:
Za:
7
Proti:
0
Zdržiavali: 0
Poslanci OZ rozpočet na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 schválili bez výhrad.

3.

Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce Dolné Semerovce na roky 2020-2022

Stanovisko predkladala hlavná kontrolórka obce p. Tureková, navrhovala rozpočet schváliť.

4.

Správa o plnení rozpočtu za 3. štvrťrok 2019

Poslanci OZ obdržali spolu s pozvánkou. Správu brali na vedomie a s plnením súhlasili.
Príjmy :
Výdavky:

5.

186 758,13
160 378,50

VZN č. 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady

VZN bol zverejnený na úradnej tabuly a na webovej stránke obce viac ako 15 dní pred
zasadnutím. Zo strany obyvateľstva ani zo strany poslancov OZ neboli žiadne pripomienky.
Starosta obce dal hlasovať:
Za:
7
Proti:
0
3

Zdržiavali: 0
VZN č.2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady bol schválený.
6.

Plán práce OZ

Plán práce OZ poslanci obdržali spolu s pozvánkou, na doplnenie neboli žiadne návrhy
Starosta obce dal hlasovať.
Za
6
Proti
0
Zdržiavali
1(Csóvány)
Poslanci OZ Plán práce OZ schválili.
7.

Plán KČ na 1. polrok 2020

Predniesla hlavná kontrolórka obce, plán je pripojený k zápisnici.
Zo strany poslancov neboli žiadne ďalšie návrhy:
Starosta obce dal hlasovať:
Za
6
Proti
0
Zdržiaval
1 (Csóvány)
8.

Výročná správa

Výročná správa obce Dolné Semerovce za rok 2018 poslancom OZ bola doručená
spolu s pozvánkou. Poslanci OZ Výročnú správu za rok 2018 brali na vedomie.
9.

Zriadenie inventarizačnej komisie na vykonanie inventarizácie majetku obce
k 31.12.2019

Za účelom inventarizácií majetku obce je potrebné zriadiť 3 člennú inventarizačnú komisiu,
ktorá zabezpečí inventarizáciu majetku obce k 31.12.2018. Starosta obce navrhoval:
Za predsedu: Henricha Csóványa, Ing.
Za členov: Vojtecha Hornoka a Ladislava Németha.
Poslanci s návrhom súhlasili.

10.

Organizačné opatrenia

V rámci organizačných opatrení neboli žiadne návrhy.

11.

Diskusia

Poslanec Ladislav Oroslán pripomenul, že je vypísaná výzva Obec môže podať
žiadosť o dotáciu na dokončenie kanalizácie. Termín je 23.12.2019, treba kontaktovať firmu
ACCORD, aby nám vtom pomohol. Pán starosta dodal, že prvoradé je dať do prevádzky
čističku odpadových vôd a žiadať o dotáciu na dokončenie druhej etapy čističky odpadových
vôd.
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Pán poslanec Henrich Csóvány upozornil, že treba riešiť neplatičov, ktoré majú dlhy
na daniach a poplatkoch.
Ďalej upozornil, že kontajner v cintoríne je plný, treba zavolať firme MIKONA
a zabezpečiť odvoz kontajnera.
Ďalej vo dvore budovy súp. číslo 71 majiteľka sa nestará o poriadok a začína sa tam
vytvárať čierna skládka, treba upozorniť vlastníkov aby upratali smeti z dvora, susedia sa
sťažovali že sú premnožené potkany.
Autobus smer Šahy – Levice zo Šiah odchádza cca.14:08 treba požiadať firmu
ARRIVA aby autobus chodil do dediny, chodí s tým spojom viac deti z dediny aby nemuseli
pešo chodiť cez celú dedinu.
Poslankyňa Silvia Ballová upozornila, že v dedine nie sú ešte namontované vianočné
osvetlenia. Starosta obce odpovedal, že nové výzdoby dnes nám boli dodané a v priebehu
týždňa budú aj namontované.
Ústredné kúrenie v kultúrnom dome.
Treba vyhotoviť plagáty na Mikuláša. Starosta obce dodal začiatok bude 15:00,
balíčky budú vyhotovené cca.120 kusov, budú robiť pracovníčky OcÚ a budú len pre tie deti,
ktoré sa zúčastnia Mikuláša.

12.

Budova bývalej fary – riešenie súčasného stavu

Poslankyňa Silvia Ballová naznačila, že bolo by dobré opraviť budovu bývalej fary
a tak ako to bolo naplánované v tej budove bol by vytvorený ľudový dom/obecný múzeum.

13.

Žiadosť - splnomocnenie na zhromaždenie vlastníkov

Pán poslanec Gabriel Gyönyör osobne doručil dňa: 29.11.2019 žiadosť o udelenie
plnomocenstva na zastupovaní na zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov na pozemky
vo vlastníctve Obce Dolné Semerovce.

14.

Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach prejednalo :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Návrh rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022
Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce Dolné Semerovce na roky 2020-2022
Správa o plnení rozpočtu za 3. štvrťrok 2019
VZN č. 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Plán práce OZ
Plán KČ na 1. polrok 2020
Výročná správa
Zriadenie inventarizačnej komisie na vykonanie inventarizácie majetku obce
k 31.12.2019
Budova bývalej fary – riešenie súčasného stavu
Žiadosť – splnomocnenie na zhromaždenie vlastníkov
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Uznesenie č. 61
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach
sa konštatovalo
že obecný úrad od vyvesenia dostala 1 pripomienku k rozpočtu
ďalej Schvaľuje
zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry a návrh rozpočtu na rok
2020 bez výhrad
Celkové príjmy:
189 138 €
Celkové výdavky:
189 138 €
Uznesenie č. 62
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach Návrh rozpočtu na roky 2021 a 2022
berie na vedomie.
Uznesenie č. 63
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach
berie na vedomie
Stanovisko hlavnej kontrolórky k viacročnému rozpočtu obce
V príjmovej časti sumou
189 138 €
Vo výdavkovej časti sumou 189 138 €

Uznesenie č. 64
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach Správu o plnení rozpočtu za III. štvrťrok
2019
Berie na vedomie
A konštatuje, že je časovo primerané a s plnením rozpočtu za III. Štvrťrok 2019
súhlasí
v príjmovej časti sumou:
186 758,13 €
vo výdavkovej časti sumou:
160 378,50 €
Uznesenie č. 65
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach VZN č.2/2019 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Schvaľuje.
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Uznesenie č. 66
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach Návrh plánu práce OZ na rok 2020
Schvaľuje.
Uznesenie č. 67
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach Plán kontrolnej činnosti HK obce Dolné
Semerovce na 1. polrok 2020
Schvaľuje.
Uznesenie č. 68
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach Výročnú správu obce Dolné Semerovce
Berie na vedomie.
Uznesenie č. 69
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach za účelom prevedenia inventarizácie
majetku obce k 31.12.2019
Zriaďuje inventarizačnú komisiu v zložení:
Predseda: Henrich Csóvány, Ing.
Členovia: Vojtech Hornok
Ladislav Németh
Uznesenie č. 70
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach
Schvaľuje
aby v budove bývalej fary bol vytvorený ľudový dom/obecný múzeum v súlade s pôvodným
plánom.
Uznesenie č. 71
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach
Schvaľuje
zastupovanie starostu na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov v spolupráci
s poslancom Gabrielom Gyönyörom.

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
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Overovatelia:
Vojtech Hornok
Gabriel Gyönyör

Zapisovateľka:
Katarína Močárová
V Dolných Semerovciach dňa 17.12.2019

8

