ZÁPISNICA
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Dolných Semerovciach konaného dňa
8.12.2018.
Prítomní boli:
1. bývalý starosta obce
2. Starosta obce
2. Poslanci OZ

3. Kontrolórka obce
4. Pracovníčka OcÚ
5. Miestna volebná komisia

6. Riaditeľ ZŠ
7.Vychovávateľka
8. Riaditeľka MŠ
9. Neprítomný

Vendelín Baláž
Milan Rafael
Silvia Ballová, Mgr.
Róbert Banda
Henrich Csóvány, Ing.
Vojtech Hornok
Ladislav Németh
Ladislav Oroslán
Tamara Sinnová Mgr.
Agnesa Tureková, Ing.
Katarína Močárová
Angelika Szabóová
Alena Štefanecová
Jaroslav Košík
Mária Tatárová
Ľudovit Košuth
Tibor Balogh PaedDr
Mária Lekiová
Lucia Vágvöldi Mgr.

Rokovanie
Program:
1.Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie otváral Vendelín Baláž starosta obce nasledovným prejavom:
Vážené obecné zastupiteľstvo, Vážení hostia, milé dámy a páni !
Srdečne Vás vítam na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Zasadnutie týmto otváram.
2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce za zapisovateľa určil : Katarínu Močárovú pracovníčku obecného úradu.
Za overovateľov zápisnice: Vojtecha Hornoka
Ladislava Németha
Konštatoval, že sú prítomní všetci poslanci obecného zastupiteľstva a obecné
zastupiteľstvo je uznášania schopné.

3.Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva ,
odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom
novozvoleného obecného zastupiteľstva.
Nasledovalo oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a
odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného
obecného zastupiteľstva
Starosta obce Vendelín Baláž požiadal predsedkyňu miestnej volebnej komisie slečnu
Angeliku Szabóovú, aby podala správu.
Správu o priebehu a výsledkoch volieb prečítala Angelika Szabóová predsedkyňa miestnej
volebnej komisie.
/ Správa tvorí prílohu zápisnice/
Pán starosta poďakoval slečne Szabóovej za podanú správu.
Poprečítaní správy slečna Angelika Szabóová odovzdala osvedčenie novozvolenému
starostovi pánovi Milanovi Rafaelovi a osvedčenia novozvoleným poslancom obecného
zastupiteľstva.
Nasledovalo vystúpenie odchádzajúceho starostu obce pána Vendelína Baláža .Vo
svojom vystúpení v krátkosti zhrnul výsledky ktoré dosiahol za 20 rokov svojho
účinkovania ako starosta obce Dolné Semerovce.
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu
Sľub starostu obce prečítal Milan Rafael novozvolený starosta obce ,,Sľubujem na
svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce
a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky , ústavné zákony , zákony a ostatné
všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu
uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ po zložení sľubu podal ruku
pánovi Vendelínovi Balážovi a podpísal.
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
Sľub poslancov prečítal starosta obce Milan Rafael
,,Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti,
ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony ,
zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie
poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho
vedomia a svedomia.“ poslanci podaním ruky a slovom „sľubujem“ podpísali.
Sľub na požiadanie poslankyne SMK-MKP prečítala predsedkyňa volebnej komisie aj
v maďarskom jazyku.
Poslanci zo strany SMK – MKP zložili sľub v maďarskom ako aj slovenskom jazyku.
Novozvolený starosta obce v príhovore sa poďakoval za prejavenú dôveru v komunálnych
voľbách, ktoré sa uskutočnili dňa 10.11.2018.
7.Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
Ustanovujúce zasadnutie pokračovalo s nasledujúcim programom:

8. Oznámenie o určení zástupcu starostu

9.Zriadenie komisiu na ochranu verejného poriadku
10.Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších
predpisov a voľba jej členov.
11. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
12. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
13. Správa mandátovej komisie.
14. Určenie platu starostu obce.
15. Uznesenie.
16. Záver.
Poslankyňa OZ Silvia Ballová, Mgr. navrhovala doplniť program o bod diskusia.
Poslanci OZ súhlasili. Program ustanovujúceho zasadnutia bol doplnený nasledovne:

8. Oznámenie o určení zástupcu starostu
9.Zriadenie komisiu na ochranu verejného poriadku
10.Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších
predpisov a voľba jej členov.
11. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
12. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
13. Správa mandátovej komisie.
14. Určenie platu starostu obce.
15. Diskusia
16. Uznesenie.
17. Záver.
Starosta obce dal schváliť program ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným
poslancom.
Prítomní poslanci: 7
Hlasovanie poslancov:
za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
Konštatoval, že program zasadnutia bol schválený.
8.Oznámenie o určení zástupcu starostu obce
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Z.b. o obecnom zriadení v § 13b odsek 1
hovorí: Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí
zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu.
Podľa citovaného zákona starosta obce oznámil:

že v budúcom volebnom období post zástupcu starostu obce bude zastávať p. Henrich
Csóvány Ing. poslanec obecného zastupiteľstva.
9. Zriadenie komisie na ochranu verejného poriadku
Ďalším bodom bolo zriadenie komisie na ochranu verejného poriadku. Komisia na
ochranu verejného poriadku bola zriadená v roku 2018 . Je vypracovaná aj interná smernica
č.1/2018 pre zriaďovanie a činnosť komisií Obecného zastupiteľstva v Dolných Semerovciach
Starosta dal hlasovať : kto je za , aby bola zriadená komisia verejného poriadku
Hlasovanie poslancov
Za
7
Pproti 0
Zdržiaval sa hlasovania 0
Starosta vyzval poslancov aby podali návrhy na počet členov v komisií, určenie
predsedu a členov komisie verejného poriadku.
Poslankyňa Silvia Ballová Mgr. prečítala návrh :
Predseda: Henrich Csóvány Ing.,
Členovia: Václav Oroslán Richárd Oroslán, Gabriel Gyönyör, Róbert Banda a Vojtech
Hornok.
Poslanci ako aj navrhnuté členovia súhlasili aby boli členmi komisie.
Starosta obce dal hlasovať.Výsledok hlasovania :
za 6
proti 0
zdržal sa hlasovania 1
Starosta konštatoval , že je zriadená komisia na ochranu verejného poriadku v tomto
zložení:
Predseda: Henrich Csóvány Ing.,
Členovia: Václav Oroslán Richárd Oroslán, Gabriel Gyönyör, Róbert Banda a Vojtech
Hornok. Poslanci ako aj navrhnuté členovia súhlasili aby boli členmi komisie.
Hlavné úlohy komisie:
 Dbať na poriadok a bezpečnosť v obci
 Spolupôsobiť pri ochrane majetku obce
 Spolupôsobiť pri správe a údržbe verejnej zelene
 Kontrolovať nakladania s komunálnym odpadom
 Spolupôsobiť pri riešení susedských sporov
 Problematika držania a chovu psov

10. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
a voľba jej členov

Ďalším bodom bolo zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z.
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších
predpisov a voľba jej členov. Komisia môže byť zriadená iba z radov poslancov.
Starosta obce dal hlasovať.
Poslanci za zriedenie komiesie hlasovali nasledovne:
za 7
proti 0
zdržal sa hlasovania 0
Starosta konštatoval že bola zriadená komisia podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004
Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov . O zložení
komisie budú rokovať na ďalšom zasadnutí OZ.
11. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva
Ďalším bodom programu bol poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude
oprávnení zvolať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa paragrafu 12 odsek 2 prvá
veta (Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 prvej vety, zvolá ho
zástupca starostu alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom .), odsek 3 tretia veta(Ak
starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie
ho zástupca starostu; ak nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva,
vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom .), odsek5 tretia veta (. Ak zástupca
starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný
poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.)a odsek 6 tretia veta(Ak zástupca starostu nie je
prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený
obecným zastupiteľstvom ),

zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších

predpisov.
Starosta obce navrhoval, aby obecné zastupiteľstvo poverilo : Ladislava Németha poslanca
obecného zastupiteľstva.
Poslanci obecného zastupiteľstva návh starostu jednohlasne odsúhlasili.
Prítomní poslanci: 7
Hlasovanie poslancov:

za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0

12. Voľba návrhovej a mandátnej komisie
Návrhy podal starosta obce:
 Do návrhovej komisie navrhol: Tamaru Sinnovú Mgr., Henricha Csóványa Ing.
a Vojtecha Hornoka poslancov OZ.
 Do mandátovej komisie navrhol Angeliku Szabóovú, Alenu Štefanecovú,
Ľudovíta Košutha, Máriu Tatárovú a Jaroslava Košíka.

Spýtal sa poslancov, či s návrhom súhlasia. Poslanci nemali žiadny iný návrh, preto starosta
obce dal hlasovať.
Prítomní poslanci: 7
Hlasovanie poslancov:

za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0

Poslanci návrh schválili.
13. Správa mandátovej komisie
Správu mandátovej komisie prečítala členka mandátovej komisie Alena Štefanecová
Správu poslanci obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie. Správa je pripojená k zápisnici.
14. Určenie platu starostu
Určenie platu starostu prečítal zástupca starostu pán Henrich Csóvny Ing.. Plat starostu
upravuje zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obci a primátorov miest v znení neskorších predpisov.
V paragrafe 3 hovorí, že starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov štatistického úradu
Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobok podľa paragrafu 4. odsek
1. /starostovia sa zaraďujú do deviatych skupín podľa počtu obyvateľov zisteného na základe
údajov štatistického úradu k 31.decembru predchádzajúceho kalendárneho roku / t.j.1,83
násobok. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 60 %.
Podľa
hore
uvedených
plat
starostu
je
určený vo
výške
1746
€.
Jedentisícsedemstoštyridsaťšesť eur ako hrubý.
Po prečítaní starosta obce dal hlasovať:
Prítomní poslanci: 7
Hlasovanie poslancov:

za:7
proti:0
zdržal sa: 0

Plat starostu obce bol schválený podľa návrhu.
15. Diskusia
1/Poslankyňa Obecného zastupiteľstva Silvia Ballová Mgr. poprosila pána starostu Milana
Rafaela aby vybavil vianočné osvetlenie.
2/Pán Juraj Kanta obyvateľ obce Dolné Semerovce sa opýtal že kedy budú riešiť zlý stav
márnice, a že pri kostole nesvietia 3 svietidlá a parkovisko a okolie pri cintoríne nie je dobre
urobený.
16. Uznesenie

Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach na svojom ustanovujúcom zasadnutí
prerokovalo:
1. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva,
odovzdanie osvedčení o zvolení a zloženie sľubu novozvoleného starostu
a poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
2. Zriadenie komisiu na ochranu verejného poriadku
3. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
a voľba jej členov.
4. Oznámenie o určení zástupcu starostu obce
5. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva
6. Voľba návrhovej a mandátnej komisie
7. Určenie platu starostu obce
Uznesenie č.1
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach

a) berie na vedomie
1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
2. vystúpenie novozvoleného starostu

b) konštatuje, že
1. novozvolený starosta obce Milan Rafael zložil zákonom predpísaný sľub starostu
obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva
Silvia Ballová, Mgr
Róbert Banda
Henrich Csóvány, Ing
Vojtech Hornok
Ladislav Németh
Ladislav Oroslán
Tamara Sinnová, Mgr.
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č.2
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach
A) z r i a ď u j e
komisiu na ochranu verejného poriadku,
B) u r č u j e
náplň práce komisie, a to








Dbať na poriadok a bezpečnosť v obci
Spolupôsobiť pri ochrane majetku obce
Spolupôsobiť pri správe a údržbe verejnej zelene
Kontrolovať nakladania s komunálnym odpadom
Spolupôsobiť pri riešení susedských sporov
Problematika držania a chovu psov

C) v o l í
a) predsedu komisie Henrich Csóvány Ing.,
b) členov komisie:
a. poslancov Vojtech Hornok, Róbert Banda
b. z radov obyvateľov obce Václav Oroslán, Richárd Oroslán, Gabriel
Gyönyör .
Uznesenie č.3
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach
zriaďuje
komisiu podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
Uznesenie č.4
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach

berie na vedomie
že v budúcom volebnom období post zástupcu starostu obce bude zastávať Henrich Csóvány,
Ing. poslanec Obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č.5
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach

poveruje
poslanca Ladislava Németha zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva
v prípadoch podľa §12 ods.2 prvá veta, odsek 3 tretia veta, ods.5 piata veta a odsek 6. tretia
veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Uznesenie č.6
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach

volí
a) za členov návrhovej komisie v zložení: Tamaru Sinnovú Mgr., Henricha Csóványa
Ing. a Vojtecha Hornoka

b) za členov mandátovej komisie v zložení: Angeliku Szabóovú, Alenu Štefanecovú,
Ľudovíta Košutha, Máriu Tatárovú a Jaroslava Košíka.

Uznesenie č.7
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach

určuje
v súlade zo zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí v znení neskorších predpisov
hrubí mesačný plat starostu obce Milana Rafaela vo výške .1746... €. Slovom:
Jedentisícsedemstoštyridsaťšesť eur.
17. Záver
Starosta obce ukončil ustanovujúce zasadnutie nasledovnými slovami:
Vážené Obecné zastupiteľstvo, vážení občania!
Program dnešného zasadnutia sa vyčerpal. Novozvolené orgány obce v budúcom
období nebudú mať ľahkú úlohu, ale dúfam, že spoločnou silou a dobrou spoluprácou
s občanmi to zvládneme. V nasledujúcom období budeme pracovať tak, aby naši občania boli
spokojní, žili v zdravom prostredí a v pokoji a aby dôvera, ktorú nám dali vo voľbách bola
zaslúžená.
Ďakujem za účasť, prajem Vám veľa zdravia a úspechov.
Rokovanie obecného zastupiteľstva týmto bolo ukončené.
V Dolných Semerovciach dňa 20.12.2018

Milan Rafael
starosta obce

overovatelia: Vojtech Hornok
Ladislav Németh
Zapísala: Katarína Močárová

