ZÁPISNICA

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolných Semerovciach konaného dňa 20.7.2020

Prítomní boli:
1. Starosta obce:

Milan Rafael

2. Poslanci OZ:

Henrich Csóvány, Ing.
Vojtech Hornok
Ladislav Németh
Ladislav Oroslán

3. Hlavná kontrolórka obce:

Agnesa Tureková, Ing.

4. Pracovníčky OcÚ:

Jana Baloghová, Mgr.
Katarína Močárová
Mária Tatárová

5. Neprítomní poslanci OZ:

Silvia Ballová, Mgr. – ospr.
Róbert Banda – ospr.
Gabriel Gyönyör – ospr.

6. Ďalší prítomní – občania obce:

----------------------

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/ Ladislava Németha
2/ Ladislava Oroslána
Za overovateľov zápisnice určil:
1/ Henricha Csóványa, Ing.
2/ Vojtecha Hornoka
Za zapisovateľa určil Mgr. Janu Baloghovú, pracovníčku OcÚ.
Starosta obce oboznámil prítomných s programom zasadnutia.
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Program rokovania:
1. Školská rada Materskej školy s VJM – Óvoda
2. Vysporiadanie pozemkov pod ČOV
Po oboznámení prítomných s programom rokovania dal starosta program hlasovať.
Prítomní :
4
Za :
4
Proti :
0
Zdržiavali sa : 0
Poslanci OZ program zasadnutia obecného zastupiteľstva jednomyseľne schválili.

Program rokovania:
1. Školská rada Materskej školy s VJM – Óvoda
Delegovanie p. starostu obce: Milana Rafaela do Školskej rady Materskej školy s VJM
– Óvoda zo strany obce.
Starosta obce dal hlasovať.
Všetci poslanci súhlasili s delegovaním p. starostu Milana Rafaela zo strany obce do
Školskej rady Materskej školy s VJM – Óvoda
2. Vysporiadanie pozemkov pod ČOV
Starosta obce oboznámil poslancov so situáciu ohľadom pozemku pod ČOV. Nakoľko
ČOV potrebuje rekonštrukciu, údržbu na ktoré obec nemá vlastné prostriedky , preto
by uchádzala o štátnu dotáciu. V prípade výzvy na získanie dotácie (september,
október), je nutné vysporiadať pozemok na spomínanom mieste. Starosta obce
vysvetlil, že nie celý pozemok je obecný, priľahlé parcely ktoré pod ČOV tvoria celok
s obecným pozemkom patria k viacerým vlastníkom. Vlastnícke práva nie sú s obcou
vysporiadané a u niektorých neprebehlo ani dedičské konanie.
Poslanec Ing. Csóvány navrhoval s majiteľmi uzatvoriť nájomnú zmluvu.
Starosta obce oznámil, že pozemok treba dať s geodetom vymerať, aby boli známe
výmery pre jednotlivých vlastníkov dal návrh aj na prípadnú výmenu pozemkov.
Hlavná kontrolórka obce p. Ing. Tureková odporučila, aby obec požiadal o pomoc
advokáta pri riešení vlastníckych vzťahoch.
Poslanci p. Hornok, p. Németh a p. Oroslán súhlasili s možnosťou nájomnej zmluvy,
aj s výmenou pozemkov. Pozemok pod ČOV je nutné rozmerať, geodetom vymerať,
poprípade ponúkať výmenu pozemkov. Treba zistiť aj cenu pozemkov za m2.
Starosta obce dal hlasovať.
Všetci poslanci (4) súhlasili.
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Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach prejednalo :
1. Školská rada Materskej školy s VJM – Óvoda
2. Vysporiadanie pozemkov pod ČOV

Uznesenie č. 92
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach súhlasí a schvaľuje delegovanie p. starostu
obce, Milana Rafaela do Školskej rady Materskej školy s VJM – Óvoda.
Uznesenie č. 93
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach poveruje p. starostu obce, Milana Rafaela vo
veci vysporiadania pozemkov pod ČOV.

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.
Vojtech Hornok

Zapisovateľka:
Jana Baloghová, Mgr.

V Dolných Semerovciach dňa 24.7.2020
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