ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolných Semerovciach konaného dňa 30.11.2021
Prítomní boli:
1. Starosta obce:

Milan Rafael

2. Poslanci OZ:

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

3. Hlavná kontrolórka obce:

Agnesa Tureková, Ing.

4. Pracovníčky OcÚ:

Katarína Močárová
Mária Tatárová

5. Neprítomný poslanec OZ:

Gabriel Gyönyör – ospr.
Ladislav Németh – ospr.

Rokovanie
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Milan Rafael privítaním
prítomných. Konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov OZ, preto je OZ
uznášania schopné. Ďalej informoval prítomných že Návrh rozpočtu na rok 2022 s výhľadom
na roky 2023 a 2024 a VZN č. 1/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady boli vyvesené na úradnej tabuli obce Dolné
Semerovce a aj na webovej stránke obce Dolné Semerovce od 15.11.2021, avšak žiadne
pripomienky a ani pozmeňujúce návrhy neboli zo strany obyvateľstva.
Za návrhovú komisiu určil:
1/ Ladislava Oroslána
2/ Silviu Ballovú, Mgr.
3/ Vojtecha Hornoka
Za overovateľov zápisnice určil:
1/ Henricha Csóványa, Ing.
2/ Roberta Bandu
Za zapisovateľa určil Katarínu Močárovú, pracovníčku OcÚ.
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Starosta obce oboznámil prítomných s programom zasadnutia.

Program rokovania:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Interpelácia
Rozpočtové opatrenie č. 3/2021 – úprava rozpočtu
Stanovisko HK k úprave rozpočtu č. 3/2021
Správa o plnení rozpočtu za 3. Štvrťrok 2021
Návrh rozpočtu na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024
Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce Dolné Semerovce na roky 2022-2024
VZN č. 1/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady
Interná smernica č. 1/2021 o registratúrnom poriadku obecného úradu Dolné
Semerovce
Plán kontrolnej činnosti HK obce Dolné Semerovce I. polrok 2022
Zriadenie inventarizačnej komisie na vykonanie inventarizácie majetku obce k
31.12.2021
Plán práce OZ na rok 2022
Diskusia
Návrh na uznesenie

Po oboznámení prítomných s programom rokovania dal starosta program hlasovať.
Prítomní:
Za :
Proti :
Zdržiavali sa:

5
5
0
0

Poslanci OZ program zasadnutia obecného zastupiteľstva jednomyseľne schválili.
1.

Interpelácia


Silvia Ballová, Mgr. V rámci interpelácií predložila dotazy občanov prečo v obci
nemáme informačné tabule, ktoré by usmernili tých návštevníkov, ktorí nepoznajú našu obec.
Informačné tabule navrhla poslankyňa umiestniť tak aby ukázali napríklad kde sa nachádza
v obci cintorín, kostol. Navrhovala vypýtať si cenové relácie informačných tabúl a umiestniť
napr. pri rodinnom dome súp č. 81.

Henrich Csóvány, Ing. navrhoval umiestniť informačné tabule na dve miesta, aby
vedľajšia cesta pri dome so súpisným číslom 81 bola odbremenená, nakoľko veľa vodičov
využíva a je predpoklad na zosuv pôdy.

Ďalej pán poslanec Csóvány poukázal nato, že na hlavnej ceste kde boli v minulosti
namalované dopravné označenia sú už menej viditeľné, preto by bolo vhodné dať to
premalovať.
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Silvia Ballová, Mgr. upozornila na havarijný stav domu smútku. Budova z vnútra je
nebezpečná. Je tam zosuv pôdy a budova sa rozpadá. Spýtala sa aké sú plány? Starosta obce
poukázal na dve možnosti - buď obec požiada o úver ,alebo obec požiadá o dotáciu z fondov!

Ďalej poslanci dodali, že stará budova je v takom dezolátnom stave , že sa nedá
opraviť a preto by bolo vhodné postaviť nový dom smútku na obecný pozemok, nakoľko starý
dom smútku je na pozemku ktorý je vo vlastníctve cirkvi a zo strany Cirkvi nájomná zmluva
nebola podpísaná do dnešného dňa.

Ďalej poslankyňa sa opýtala, či obec má nájomné zmluvy na pozemky – orné pôdy,
ktoré sú vo vlastníctve obce. Pracovníčka odpovedala, že obec žiadnu nájomnú zmluvu nemá
v evidencii na obecné pozemky.

Nakoľko pozemky vo vlastníctve obce sú nevyužité , poslanci sa dohodli, že obecné
pozemky – orné pôdy, TTP predajú. Poverili starostu obce vyhotoviť ponuku na predaj
pozemkov, ktorá má byť vyvesená na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce. Tie
peniaze z predaja pozemkov boli využité na nový dom smútku v obci Dolné Semerovce.
Pán poslanec Henrich Csóvány povedal, že aj cesta ku cintorínu je v hroznom stave aj to treba
riešiť.
Pán starosta ďalej informoval poslancov , že na to, aby sme mohli zrealizovať projekt
„Detské a fitnes ihrisko“ už čakáme len na zmluvu, dúfame že čím skôr môžeme začať.

2.

Rozpočtové opatrenie č. 3/2021 – úprava rozpočtu
Rozpočtové opatrenie č. 3 na rok 2021 – úprava rozpočtu na rok 2021
Navrhujem zvýšiť rozpočet:
V príjmovej časti:
Bežné príjmy
Finančné operácie:

58 510 €
11 624 €

Vo výdavkovej časti:
Bežné výdavky:

58 510 €
V€

41
41
41
41
41
41
41
111
111

111003
121001
212002
222003
292012
292017
292017
292017
312001

Výnos dane z príjmov
daň z pozemkov
z prenajatých pozemkov
pokuty z porušenia predpisov
z dobropisov /stravné lístky/
Vratky ZSE, Soc. poist
vratky OZ ROMA, Zemered
vratky zse zš
transfer zo ŠR na úsek školstva
transfer zo ŠR – digitalizacia
osobné náklady
stabilizačné odmeny

35 000
500
40
20
172
2912
5863
2156
3340
500
365
270
3

111

312012

prevádzkové náklady
dezinfekcia
učebnice
vzdelávacie poukazy
žiaci zo sociálno znevýhodneného prostredia
MŠ 5 ročné deti
Rodinné prídavky - náhrady

450
260
510
518
250
1163
202

sčítanie obyv, domov a bytov
stavebníctvo
Životné prostredie
Cestná doprava a pozemná komunikácia
Hlásenie pobytu a
Register obyvateľstva

3008
722
55
24

131 K 453000 mimorozpočtový príjem
Z toho
nevyčerpaná dotácia ZŠ, 8949,25
ÚPSVaR aktivita č.3 podpora zamestnávania UoZ§54 ods.1 písm.d) projekt
„Pracuj, zmeň svoj život“
2674,71 €

Upravený rozpočet príjmov
Upravený rozpočet výdavkov

203
11 624

265 272 €
253 648 €

Starosta obce dal hlasovať:
Kto je za:
5
Kto je proti:
0
Kto sa zdržiava: 0
Poslanci schválili.
3.

Stanovisko HK k úprave rozpočtu č. 3/2021

Stanovisko bola doručená spolu s pozvánkou. Tvorí prílohu zápisnice. Stanovisko poslanci
brali na vedomie.

4.

Správa o plnení rozpočtu za 3. Štvrťrok 2021

Správu o plnení rozpočtu za 3. štvrťrok 2021 bola poslancom OZ doručená spolu
s pozvánkou. Poslanci OZ správu
brali na vedomie a s plnením rozpočtu za 3. štvrťrok 2021 súhlasili.
V príjmovej časti sumou:
Vo výdavkovej časti sumou:

5.

197 003,39
193 819,29

Návrh rozpočtu na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024
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Návrh rozpočtu na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 bola doručená spolu
s pozvánkou. Zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy.
Starosta obce dal hlasovať:
Za:
5
Proti:
0
Zdržiavali: 0
Poslanci OZ rozpočet na rok 2022 schválili bez výhrad a rozpočet na roky 2023 a 2024 brali
na vedomie.

6.

Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce Dolné Semerovce na roky 2022-2024

Stanovisko predkladala hlavná kontrolórka obce p. Tureková, navrhovala rozpočet schváliť
tak ako bol predložený.

7.

VZN č. 1/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady

Poslanci materiál dostali spolu s pozvánkou. Zo strany poslancov neboli žiadne pozmeňujúce
návrhy ani pripomienky.

8.

Interná smernica č. 1/2021 o registratúrnom poriadku obecného úradu Dolné
Semerovce

Internú smernicu predkladala p. Tatárová pracovníčka Ocú. Interná smernica tvorí prílohu
zápisnice. Poslanci OZ brali na vedomie.

9.

Plán kontrolnej činnosti HK obce Dolné Semerovce I. polrok 2022

Plán kontrolnej činností HK bola doručená spolu s pozvánkou. Tvorí prílohu zápisnice.
Poslanci OZ schválili.

10.

Zriadenie inventarizačnej komisie na vykonanie inventarizácie majetku obce k
31.12.2021

Za účelom inventarizácií majetku obce je potrebné zriadiť 3 člennú inventarizačnú komisiu,
ktorá zabezpečí inventarizáciu majetku obce k 31.12.2021. Starosta obce navrhoval:
Za predsedu: Henricha Csóványa
Za členov: Vojtecha Hornoka a Ladislava Németha
Poslanci s návrhom súhlasili.
11.

Plán práce OZ na rok 2022
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Poslanci obdŕžali spolu s pozvánkou. Plán práce OZ na rok 2022 tvorí prílohu zápisnice.
12.

Diskusia

V rámci diskusií neboli žiadne pripomienky.

13.

Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach prejednalo :
Rozpočtové opatrenie č. 3/2021 – úprava rozpočtu
Stanovisko HK k úprave rozpočtu č. 3/2021
Správa o plnení rozpočtu za 3. štvrťrok 2021
Návrh rozpočtu na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024
Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce Dolné Semerovce na roky 2022-2024
VZN č. 1/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
7. Interná smernica č.1/2021 o registratúrnom poriadku obecného úradu Dolné
Semerovce
8. Plán KČ hlavného kontrolóra obce Dolné Semerovce na 1. polrok 2022
9. Zriadenie inventarizačnej komisie na vykonanie inventarizácie majetku obce
k 31.12.2021
10. Plán práce OZ na rok 2022
11. Havarijnú situáciu domu smútku v obci Dolné Semerovce
12. Predaj nevyužitých pozemkov obce Dolné Semerovce
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Uznesenie č. 24
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 3/2021 – úpravu rozpočtu
a súhlasí so zvýšením v príjmovej časti sumou 70 134 € a vo výdavkovej časti rozpočtu o
58 510 €.
Upravený rozpočet:
Príjmy:
265 272 €
Výdavky:
253 648 €.
Uznesenie č. 25
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach
Stanovisko HK k úprave rozpočtu č. 3/2021 berie na vedomie.
Uznesenie č. 26
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Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach správu o plnení rozpočtu za III. Štvrťrok
2021
Berie na vedomie
A konštatuje, že je časovo primerané a s plnením rozpočtu za III. Štvrťrok 2021
súhlasí
v príjmovej časti sumou:
197 003,39 €
vo výdavkovej časti sumou: 193 819,29 €.

Uznesenie č. 27
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach
Konštatovalo že obecný úrad od vyvesenia nedostala žiadnu pripomienku k rozpočtu
Schvaľuje
Rozpočet obce bez programovej štruktúry na rok 2022 bez výhrad
Celkové príjmy:
199 138 €
Celkové výdavky:
199 138 €
Uznesenie č. 28
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach Návrh rozpočtu na roky 2023 a 2024
berie na vedomie.
Uznesenie č. 29
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach
Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce Dolné Semerovce na roky 2022-2024 berie na
vedomie.
Uznesenie č. 30
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach
VZN č. 1/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady
schvaľuje.
Uznesenie č. 31
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach
Internú smernicu č.1/2021 o registratúrnom poriadku obecného úradu Dolné Semerovce
Berie na vedomie.
Uznesenie č. 32
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach
Plán KČ hlavného kontrolóra obce Dolné Semerovce na 1. polrok 2022
schvaľuje.
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Uznesenie č. 33
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach za účelom prevedenia inventarizácie
majetku obce k 31.12.2021
Zriaďuje inventarizačnú komisiu v zložení:
Predseda: Henrich Csóvány, Ing.
Členovia: Vojtech Hornok
Ladislav Németh.
Uznesenie č. 34
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach
Plán práce OZ na rok 2022
Schvaľuje.
Uznesenie č. 35
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach
poverí p. Milana Rafaela, starostu obce
nájsť projektanta na vyhotovenie projektovej dokumentácie na vybudovanie nového domu
smútku v obci Dolné Semerovce. Riešiť havarijnú situáciu domu smútku v obci Dolné
Semerovce.
Uznesenie č. 36
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach
poverí p. Milana Rafaela, starostu obce
riešiť predaj nevyužitých pozemkov, ktorý sú vo vlastníctve obce Dolné Semerovce.

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:
Henrich Csóvány, Ing.
Robert Banda
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Zapísala dňa : 8.12.2021
Zapisovateľka:
Katarína Močárová

V Dolných Semerovciach dňa 8.12.2021
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