ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolných Semerovciach konaného dňa 15.03.2019.
Prítomní boli:
1.Starosta obce
2.Hlavná kontrolórka
3. Poslanci OZ

Milan Rafael
Agnesa Tureková, Ing.
Silvia Ballová, Mgr.
Róbert Banda /prišiel pred prečítaním návrhu
uznesenia/
Henrich Csóvány, Ing.
Ladislav Németh
Ladislav Oroslán
Tamara Sinnová Mgr.

4. Pracovníčky OcÚ

Katarína Močárová

5. Neprítomný

Vojtech Hornok
.

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/
Henricha Csóványa, Ing.
2/
Silviu Ballovú, Mgr.
3/
Ladislava Oroslána
Za overovateľov zápisnice určil
1/
Henricha Csóványa, Ing.
2/
Ladislava Németha
Za zapisovateľa určil Katarínu Močárovú pracovníčku OcÚ.
Po oboznámení prítomných s programom rokovania dal starosta program na schválenie.
Prítomný 5
Za 5
Proti 0
Zdržiavali 0
Poslanci OZ program zasadnutia obecného zastupiteľstva jednomyseľne schválili.
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Program rokovania:
1. Žiadosť pána Júliusa Gyönyöra, Ing. o udelenie splnomocnenia na
zastupovaní na zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov
Starosta obce p.Rafael Milan oboznámil poslancov o výsledku predošlého
jednania týkajúce sa splnomocnenia Ing.Júliusa Gyonyora na obecný majetok.
Žiadosť o pridelenie splnomocnenia Ing Gyönyör. prepracoval a nové
opravené splnomocnenie starosta dal kolovať k nahliadnutiu poslancom.
Opravené splnomocnenie pán Július Gyönyör Ing. doniesol na obecný úrad Dolné
Semerovce osobne dňa 5.3.2019, číslo spisu:68/2019 .
Pán starosta pripomenul že žiadosť o nové splnomocnenie je prepísané inak než
bola dohoda – návrh poslancov na prepracovanie.
Nové splnomocnenie ani v takom znení nie je oprávnený podpísať.
Po predošlej schôdze poprosil pani kontrolórku Ing. Agnesu Turekovú, aby
preverila aké sú možnosti, či vôbec obec môže niekoho splnomocniť keď ide
o pozemky vo vlastníctve obce .
Hlavná kontrolórka povedala, že toto splnomocnenie ak by starosta podpísal by
konal protiprávne, a ak tak urobili aj iné obce nekonali správne. Keď už
splnomocnenie tak na jeden deň a v ňom je potrebné určiť presne na aký úkol.
Silvia Ballová, Mgr. dodala, že ide o cca 27 ha tj. 2 % pozemkov, bolo by dobre
vedieť o ktoré obecné pozemky sa jedná. Kto tie pozemky obhospodaruje? Pani
hlavná kontrolórka navrhovala vytlačiť listy vlastníctva obce, v prípade vyžiadať
z katastra pasportizáciu.
Kontrolórka obce pani Tureková dodala, že sa poinformovala od audítorov
a také, že obec dá splnomocnenie jednej osobe zákon o obecnom majetku nepozná.
Obec môže prenajať, predať, založiť organizáciu.
Sú ale iné možnosti napr. nájomná zmluva, zmluva o výpožičke. Na to aby obec
dal do prenájmu pozemky, musí súhlasiť 5 zo 7 poslancov.
Na záver poslanci sa dohodli, že ukladajú obecnému úradu resp. starostovi
obce kontaktovať pána Júliusa Gyönyöra aby dal vyhotoviť návrh nájomnej
zmluvy na tie pozemky o ktorých sa jedná a sú vo vlastníctve obce Dolné
Semerovce na poľovnícke účely. Silvia Ballová Mgr. dodala, že treba mu poslať
pozvánku na schôdzu.
Ladislav Oroslán poprosil pána starostu, že po obdŕžaní návrhu nájomnej zmluvy
zmluvu prefotil a doručil každému poslancovi OZ aspoň 3 dní pred uskutočnením
schôdze.
2. Diskusia poslancov
1/ Silvia Ballová Mgr. poprosila pani Katarínu Močárovú pracovníčku OcÚ, aby
vyhotovila a následne zverejnila úroveň triedenia odpadu, je to zo zákona
povinnosť každej obce.
2/Poďakovala neprítomnej pracovníčke Márie Tatárovej za reláciu v MR. ohľadne
dôležitosti separovania odpadu a dodala, že tento mesiac o 6 vriec bolo viac
vyseparované.
3/Poprosila pána starostu obce aby poslal pracovníkov aktivačných prác pozbierať
po dedine všetky umelé fľaše a odpad z verejných priestranstiev.
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4/Na záver poprosila pracovníčku OcÚ pani Močárovú, aby na ďalšie zasadnutie
v mesiaci apríl pripravila podrobný rozpis výdavkov na Základnú školu, ktoré sa
uskutočnili v roku 2018. Konkrétne načo bola použitá účelovo určená dotácia zo
ŠR na úsek školstva.

3. Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach prejednalo :
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Žiadosť pána Júliusa Gyönyöra, Ing. o udelenie splnomocnení na
zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov
Uznesenie č. 36

Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach
Ukladá
obecnému úradu resp. starostovi obce kontaktovať pána Júliusa Gyönyöra, aby dal vyhotoviť
návrh nájomnej zmluvy na poľovnícke účely.
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
Ladislav Németh
Zápisnicu podpísali dňa:
Zapísala dňa :
Zapisovateľka:
Katarína Močárová
V Dolných Semerovciach dňa 18.3.2019
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