ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolných Semerovciach konaného dňa 28.9.2017.
Prítomní boli:
1.Starosta obce
2.Hlavná kontrolórka
3. Poslanci OZ

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

4. Pracovníčky OcÚ

Katarína Močárová
Mária Tatárová

5. Neprítomný
6. Ďalší prítomný /občania obce /

Mária Tatárová – ospravedlnená
Alena Štefanecová

Rokovanie
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Vendelín Baláž privítaním
prítomných. Konštatoval, že sú prítomní všetci poslanci OZ, preto je OZ uznášania schopné.
Za overovateľov zápisnice určil Máriu Bócovú a Jozefa Hólyu.
Potom oboznámil prítomných s programom rokovania.
Poslanci OZ program zasadnutia obecného zastupiteľstva jednomyseľne schválili.
1. Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce konštatoval, že pracovníci začali s čistením jarkov a šanci aby dažďová
voda mohla odtekať.
2. Kontrolná činnosť- zmeny v daňových podaniach na rok 2017
Správa bola doručená poslancom OZ spolu s pozvánkou. Pri kontrole potrebné údaje
poskytla p. Tatárová. Na záver pani kontrolórka konštatovala, že pri kontrole v evidenciách
neboli zistené žiadne nedostatky. Referentka Mária Tatárová okrem vedenia evidencie
vykonáva vyhľadávaciu činnosť na základe ktorej posiela výzvy a doplňuje evidenciu. Žiaľ
obyvatelia nie sú dostatočne uvedomelí a radi zabúdajú na povinnosť vyplývajúce zo zákona
pri dodržiavaní termínov podania daňových priznaní pri zmenách ako aj pri dodržania
platenia daní. Poslanci OZ správu zobrali na vedomie.
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3. Interpelácia
Hlavná kontrolórka ďalej upozornila poslancov OZ, že od 1.apríla sa zmenil zákon
o exekúcií a obec je povinná vymáhať svoje pohľadávky. Odporučila upozorniť obyvateľov
na túto skutočnosť a to vyhlásením v MR, vyvesením na úradnej tabuly a na webové sídlo
obce. Poslanci OZ uložili obecnému úradu vyhlásiť v MR reláciu, v ktorej obec oznamuje
obyvateľom o postupe vymáhania pohľadávok, ďalej vyhotoviť zoznam dlžníkov fyzických
osôb dlžobou nad 160€ a právnických osôb nad 1600€ a následne vyvesiť na úradnú tabuľu
obce. Pán poslanec Jozef Hólya navrhoval, aby pracovníčka OcÚ vyhotovila pre každého
daňovníka zvlášť oznámenie o tom či je dlžníkom alebo nie na miestnych daniach
a poplatkoch.
Pán poslanec Štefan Tauber poukázal na skutočnosť, že na začiatku dediny za veľkou
zákrutou je autobusová zastávka, je to nebezpečný úsek pre chodcov ktorí vystupujú
z autobusu a chcú prejsť cez cestu, hoci je povolená rýchlosť 60, ale nikto to nedodržiava.
Najlepšie by bolo umiestniť tam prechod pre chodcov cez cestu alebo nejakú tabuľu, ktorá by
vodičov upozorňovala na skutočnosť, že tam chodci prechádzajú cez hlavnú cestu. Poslanci
OZ dali za úlohu starostovi zistiť možnosti riešenia hore uvedenej skutočnosti u Správu ciest
Levice.
Pán Jozef Hólya poslanec OZ sa spýtal že čo bude s nájomnou zmluvou medzi cirkev
a obec Dolné Semerovce, či už je vydané súpisné číslo na budovu domu smútku. Starosta
odpovedal, že súpisné číslo je vydané, ale nato aby kataster zapísal dom smútku do evidencie
treba podpísať nájomnú zmluvu s cirkvou, nakoľko pozemok patrí do vlastníctva Cirkvi.
Zatiaľ cirkev sa neozvala čo sa týka nájomnej zmluvy. Poslanci OZ uložili obci vyhotoviť
nájomnú zmluvu.
4. Organizačné opatrenia
Neboli žiadne ďalšie návrhy.
5. Diskusia
Pán starosta obce oznámil, že prijal do pracovného pomeru 7 nezamestnaných cez
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, §50j. Od 1.8.2017 do 31.1.2018. Začali vyčistiť jarky
a šance, robia drobné práce v obci Dolné Semerovce. Nato reagoval pán poslanec Csóvány, že
treba poriadne prečistiť jarky a šance aby dažďová voda vedela odtiecť.
Spýtal sa, či už dokončili práce pracovníci firmy Accord, ktorí vybudujú v obci Dolné
Semerovce kanalizačnú sieť, lebo nedali do pôvodného stavu stavbu tak ako bolo povedané.
Žľaby z kraja cesty odniesli a nedali naspäť kde boli. Starosta obce povedal, že ešte sa vrátia
majú ešte asfaltovať a drobné práce ukončiť.
Ďalej pán poslanec Csóvány upozornil na skutočnosť že v dedine nie je dostatočne kosená
tráva, vynechajú pracovníci napr. pri súp.č. 136,138, 141, 158, pri vedľajšej ceste. Bolo by
dobré keby kosili všade kde treba. Upozornil aj na skutočnosť že pri cintoríne z parkoviska
dažďovou vodou kamienky odplávali dole na cestu nech pracovníci tie kamienky poupratujú.
Pán poslanec Hólya navrhoval, aby obec dala tabuľu pred vchodom cintorína aby autá
chodili do cintorína cez dvor (vedľa budovy bývalej fary) a napäť z parkoviska cez cestu
ktorá je posypaná s kamienkami. Lepšie by bolo keby bolo vyasfaltované celé parkovisko a aj
celá cesta z cintorína.
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Pán poslanec Hólya sa spýtal, či bude obec žiadať o dotáciu z envirofondu na
vybudovanie 2. etapy ČOV? Starosta obce odpovedal, že podáme žiadosť. Zároveň sa spýtal
či bude obec riešiť havarijnú situáciu ČOVky?
6. Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach prejednalo:
1. Kontrolná činnosť – zmeny v daňových podaniach na rok 2017
2. Daňový dlžníci – relácia v MR, vyvesenie dlžníkov na úradnú
tabuľu
3. Riešenie prechodu na hlavnej ceste pri autobusovej zastávke
4. Nájomná zmluva - budovu domu smútku

Uznesenie č. 16
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach správu HK – kontrolná činnosť – zmeny
v daňových podaniach na rok 2017
b e r i e n a v e d o m i e.
Uznesenie č.17
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach
ukladá
obecnému úradu
a) vyhlásiť viackrát v miestnom rozhlase reláciu – vymáhanie daňových nedoplatkov
b) vyhotoviť zoznam dlžníkov, FO ktorí dlhujú na daniach viac ako 160€, PO ktorí
dlhujú na daniach viac ako 1600€.

Uznesenie č.18
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach
Ukladá
Starostovi obce aby sa poinformoval o možnostiach /umiestnenie výstražnej tabuli na hlavnej
ceste pred odbočkou do dediny smer od Šiah / aby občania ktorí prejdú cez hlavnú cestu od
autobusovej zastávky mohli bezpečnejšie prejsť na druhú stranu cesty.

Uznesenie č.19
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach
ukladá
obecnému úradu vyhotoviť nájomnú zmluvu – nájom pozemku /cintorín/ parcelné číslo 251
v k.ú. Dolné Semerovce.
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Na záver rokovania starosta obce konštatoval že program schválený poslancami sa
vyčerpal a sa poďakoval prítomným za účasť. Zasadnutie OZ ukončil.

Vendelín Baláž
starosta obce
Overovatelia:
Mária Bócová
Jozef Hólya

Zapisovateľka:
Katarína Močárová
V Dolných Semerovciach dňa 03.10.2017
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