ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolných Semerovciach konaného dňa 16.02.2018.
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

Jozef Hólya
Peter Škubla

6. Ďalší prítomný /občania obce /

Silvia Ballová, Mgr.
Miloslava Csóványová
Tamara Balážová
Anikó Lilia
Mária Príbojová
Rokovanie

Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Vendelín Baláž privítaním
prítomných. Konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov OZ, preto je OZ
uznášania schopné. Za overovateľov zápisnice určil Henricha Csóványa, Ing. a Máriu
Bócovú.
Po oboznámení prítomných s programom rokovania dal starosta program na schválenie.
Poslanci OZ program zasadnutia obecného zastupiteľstva jednomyseľne schválili.
1. Riešenie podanej petície proti voľnému pohybu psov
Starosta obce Vendelín Baláž predostrel na rokovanie petíciu “ Petícia proti voľnému
pohybu psov“, ktorá bola podaná na Obecný úrad Dolné Semerovce dňa 17.1.2018. Petícia
obsahuje 5 hárkov. Petíciu podpísalo 64 občanov obce. Voľný pohyb psov ohrozuje resp.
znepríjemňuje každodenný život niektorých obyvateľov obce a preto v petícií žiadajú, aby
starosta obce resp obecné zastupiteľstvo podniklo opatrenia.
Kontrolórka obce Dolné Semerovce Ing. Tureková Agnesa prekontrolovala petíciu
a konštatovala, že je v poriadku obsahuje všetky náležitosti, ktoré sú predpísané v zákone.
Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2011 - o chove a držania psov na území obce Dolné
Semerovce bolo schválené na zasadnutí OZ dňa 27.4.2011. Obecný úrad vedie evidenciu
psov na základe oznámenie majiteľa psa. V minulom roku boli doručené do každej
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domácnosti tlačivá – priznanie k dani za psa, ale iba zopár občanov vrátilo vyplnené
a podpísané tlačivo. Spolupráca s obyvateľstvom vo veci nahlasovania údajov pre potreby
vypočítavania daní je veľmi ťažká. Zo strany obecného úradu bola pripomienka, že by bolo
vhodné vytvorenie komisie resp. spolupráce zo strany OZ . Komisia by bola vytvorená za
účelom riešenia sčítania psov v domácnosti.
Komisia by bola zostavená z poslancov obecného zastupiteľstva a z pracovníkov aktivačných
prác. Starosta obce spolu s poslancami do komisiu navrhli nasledovných občanov:
Šnírer Štefan
Hulko Vojtech
Ťahoda Marian
Lakatoš Robert
Hlúdiková Mária.
O tejto skutočnosti - sčítaní psov - budú obyvatelia informovaní formou relácie v miestnom
rozhlasu.

2. Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach prejednalo:
1. Riešenie podanej petície proti voľnému pohybu psov

Uznesenie č. 28
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach dal za úlohu pracovníčkam Obecného
úradu Dolné Semerovce:
 vyhotoviť domový zoznam obce Dolné Semerovce
 vyhotoviť tlačivo na podanie sťažností.

Vendelín Baláž
starosta obce
Overovatelia:
Henrich Csóvány, Ing.
Mária Bócová
Zápisnicu podpísali dňa:
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Zapisovateľka:
Katarína Močárová
V Dolných Semerovciach dňa 20.02.2018
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