ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolných Semerovciach konaného dňa 21.10.2016.
Prítomní boli:
1. Zástupca starostu
2.Hlavná kontrolórka
3. Poslanci OZ

Jozef Hólya
Agnesa Tureková, Ing.
Mária Bócová
Henrich Csóvány, Ing.
Peter Škubla
Štefan Tauber

4. Pracovníčky OcÚ

Mária Tatárová

5. Neprítomný

Katarína Močárová, prac. OcÚ - PN

Rokovanie
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril zástupca starostu obce Jozef Hólya
privítaním prítomných. Konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov OZ,
preto je OZ uznášania schopné. Za overovateľov zápisnice určil: Štefana Taubera a Máriu
Bócovú.
Potom oboznámil prítomných s programom rokovania a navrhol doplniť program
nasledovným bodom:
1. Doplňujúci bod k programu:
Tajné hlasovanie o možnosti nastúpenia do funkcie poslanca OZ p. Rafaela Milana.
Je priložená Príloha č. 1 – Zápisnica z rokovania k bodu č. 2
Poslanci OZ program zasadnutia obecného zastupiteľstva jednomyseľne schválili.
2. Nastúpenie do funkcie poslanca Rafaela Milana
Nakoľko p. Milan Rafael má zápis v registri trestov. Bol podmienečne odsúdený, o čom
informoval zástupcu starostu p. Hólyu, zástupca starostu obce oboznámil poslanecký zbor
s touto skutočnosťou zároveň navrhol poslancom tajné hlasovanie ako postupovať v tomto
prípade. Výsledok tajného hlasovania – Vec postúpiť na riešenie vyšším orgánom – počet
hlasov 4. Zápisnica z tohto rokovania k zasadnutiu obecného zastupiteľstva tvorí prílohu tejto
zápisnice.
3. Sľub poslanca
Z dôvodu uvedeného v bode č. 2 k sľubu poslanca nedošlo.
4. Správa hlavnej kontrolórky – Kontrola nájomných zmlúv
Správu hlavnej kontrolórky obce Dolné Semerovce – Kontrola nájomných zmlúv poslanci OZ
obdržali spolu s pozvánkou. Ing. Tureková konštatovala, že nakoľko platnosť nájomnej
zmluvy vypršala 29.6.2009, je potrebné zo strany nájomcu podať žiadosť na OcÚ Dolné
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OZ. Zastupiteľstvo má určiť výšku nájmu v eurách.
Ďalej poznamenala, že do konca júna bolo treba vypracovať Pravidlá kontroly hlavného
kontrolóra – nakoľko v mesiacoch jún a júl obecné zastupiteľstvo nezasadalo, materiál k tejto
téme bude doručený dodatočne poslancom a bude prerokovaný na budúcom zasadnutí OZ.
5. Správa zástupcu starostu obce o kanalizácii v obci
Zástupca starostu obce p. Hólya oznámil OZ, že boli odovzdané všetky doklady ohľadne
kanalizácie na Environmentálny fond Bratislava. Bola podaná aj žiadosť na poskytnutie
dotácie na rok 2017 elektronicky, v priebehu budúceho týždňa bude zaslaná aj poštou .
Konečný termín na prijímanie žiadostí na EF je do 31.10.2016.
Pán Ing. Csóvány položil otázku, či je potrebné získať ďalšie peňažné prostriedky a či nestačí
dotácia poskytnutá na r. 2016 na úplné dokončenie kanalizácie. Zástupca starostu odpovedal,
že výstavba kanalizácie je rozdelená na etapy a čerpanie finančných prostriedkov
poskytnutých na tento účel je prísne kontrolované zo strany Ministerstva. Ďalej informoval
o tom, že pracovníci firmy znovu nastúpia a budú pokračovať vo výstavbe kanalizácie
pravdepodobne 31.10.2016 za účelom dokončiť tohtoročnú etapu.
6. Vystúpenie Győri operettszínház – program z príležitosti sviatkov Mikuláš 2016
Zástupca starostu informoval OZ, že vystúpenie bolo objednané na skorší termín ešte
bývalým starostom obce , avšak bola podpísaná nová dohoda na 3.12.2016. Vystúpia aj deti
ZŠ a MŠ.
7. Správa zástupcu starostu o jeho nastúpení do funkcie
Zástupca starostu p. Hólya oznámil OZ, že funkciu zástupcu starostu preberie od 21.10.2016,
úradne bude nahlásený do Sociálnej poisťovne a Zdravotnej poisťovne od 21.10.2016.
Predchádzajúce zamestnanie ukončil a do funkcie zástupcu starostu nastúpi od tohto dátumu.
8. Správa zástupcu starostu o vybavení predčasných volieb
Zástupca starostu obce p. Hólya informoval OZ o tom, že žiadosť na vypísanie predčasných
volieb bola zaslaná na OÚ Levice – Odbor všeobecnej vnútornej správy – JUDr. Kováčová
Agnes aj Predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky.
9. Správa zástupcu starostu – výberové konanie hlavného kontrolóra, určenie
členov výberovej komisie
Zástupca starostu určil členov komisie na výberové konanie hlavného kontrolóra:
1. Ing. Csóvány Henrich
2. Tauber Štefan
3. Škubla Peter
Po 26. októbri zasadá komisia, otváranie obálok sa má uskutočniť po 26. októbri 2016.
Predbežný termín na výberové konanie je 5. november 2016. Do 18. novembra 2016
treba určiť hlavného kontrolóra. Výberové konanie sa uskutoční tak, že budú pozvaní všetci
uchádzači, ktorí spĺňajú požadované kritériá a budú hlasovať všetci poslanci.
10. Určenie zástupcu starostu
Určenie zástupcu starostu sa odloží, bude prerokované po doplnení počtu poslancov.

-311. Interpelácia
a/ Ing. Csóvány – dotazoval, prečo nie sú vyhlásené v obecnom rozhlase zasadnutia OZ a
požiadal pracovníčku OcÚ, aby v budúcnosti boli občania oboznámení
o konaní zasadnutia nielen na úradnej tabuli ako doteraz, ale aj formou relácie v obecnom
rozhlase.
Ďalej hovoril o potrebe obnoviť web stránku obce ako aj o tom, že už na predchádzajúcom
zasadnutí bolo rokované o tom, že sa bude robiť cesta „Kovácspart“. Zástupca starostu
odpovedal, že v priebehu budúceho týždňa pôjde za p. Tiparym – Ekolstav Šahy, ktorý by mal
dodať panely a práce realizovať.
b/ p. Bócová – dala návrh, aby bola rodina Albrechtová upozornená na skutočnosť, že majú 2
rodinné domy, kde býva spolu viac ako 10 členov v domácnosti a majú len 1 ks kuka nádobu
a je podozrenie, že vynášajú smeti do kontajnera na obecnom cintoríne. Treba poslať
predvolanie a navrhnúť aby kúpili ďalšiu kuka nádobu.
Tiež dala návrh poslať upozornenie majiteľovi domu č. 10 – p. Krajči, nakoľko nájomníci
domu chovajú psov, ktorí voľne pobehujú v obci a ohrozujú bezpečnosť občanov. Tiež nemá
podané daňové priznanie za psov. Treba poslať predvolanie majiteľovi domu za účelom
riešenia tejto situácie ohľadne držania psov.
c/ p. Škubla – dal návrh na vyhlásenie výzvy formou relácie v obecnom rozhlase na
zaplatenie nedoplatkov na daniach z nehnuteľností, daniach za psa a poplatkoch za
komunálny odpad.
d/ p. Tauber - dal návrh na výrub stromov, ktoré ohrozujú bezpečnosť ľudí a cestnej
premávky. Treba konzultovať s odborom životného prostredia Šahy a podať žiadosť na výrub
stromov.
12. Organizačné opatrenia
Poslanci OZ sa dohodli, že najbližšie zasadnutie OZ bude približne na začiatku mesiaca
novembra 2016.
13. Diskusia
Nikto z poslancov OZ nemal pripomienku, nakoľko všetky návrhy už odzneli v rámci
interpelácie.
14. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach prejednalo:
1. Nastúpenie do funkcie poslanca Rafaela Milana
2. Sľub poslanca
3. Správu hlavnej kontrolórky- Kontrola nájomných zmlúv
4. Správu zástupcu obce Jozefa Hólyu o kanalizácii v obci
5. Vystúpenie Győri operettszínház – program z príležitosti sviatkov – Mikuláš 2016
6. Správa zástupcu starostu o jeho nastúpení do funkcie
7. Správa zástupcu starostu o vybavení predčasných volieb

-48. Správa zástupcu starostu – výberové konanie hlavného kontrolóra, určenie členov
výberovej komisie
9. Určenie zástupcu starostu
Návrh na uznesenie bol jednomyseľne schválený.
Uznesenie č. 69
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach schvaľuje postúpiť na riešenie vyšším
orgánom otázku nástupu p. Rafaela Milana za člena obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 70
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach Správu hlavnej kontrolórky – Kontrola
nájomných zmlúv
berie na vedomie .
Uznesenie č. 71
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach Správu zástupcu starostu obce Jozefa Hólyu
o kanalizácii v obci
berie na vedomie.
Uznesenie č. 72
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach Vystúpenie Győri operettszínház – program
z príležitosti sviatkov – Mikuláš 2016
berie na vedomie.
Uznesenie č. 73
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach Správu zástupcu starostu o jeho nastúpení do
funkcie
berie na vedomie.
Uznesenie č. 74
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach Správu zástupcu starostu o vybavení
predčasných volieb
berie na vedomie.
Uznesenie č. 75
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach Správu zástupcu starostu – výberové konanie
hlavného kontrolóra, určenie členov výberovej komisie
berie na vedomie.
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Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach bod Určenie zástupcu starostu berie na
vedomie a schvaľuje, že tento bod sa odloží, bude prerokovaný po doplnení počtu
poslancov.
Týmto program jednania sa vyčerpal a zástupca starostu p. Hólya poďakoval
prítomným za účasť a zasadutie OZ ukončil.

Jozef Hólya
zástupca starostu obce

Zápisnica bola napísaná dňa:

26.10.2016

Overovatelia zápisnicu overili dňa:

.......................................

Štefan Tauber

.......................................

Mária Bócová

.......................................

Zápisnicu zapísala zapisovateľka:
Mária Tatárová, pracovníčka obec. úradu

........................................

Zápisnicu podpísal zástupca starostu dňa:

.........................................

Príloha:
Zápisnica k Zasadnutiu Obecného zastupiteľstva v Dol. Semerovciach konaného dňa
21.10.2016 – Príloha k bodu č. 2

ZÁPISNICA
z rokovania k Zasadnutiu Obecného zastupiteľstva v Dolných Semerovciach konaného dňa
21.10.2016 - Príloha k bodu č. 2
Prítomní boli:
1. Starosta obce /podľa § 13b ods.4 zákona 369/1990 Zb./
2.Hlavná kontrolórka
3. Poslanci OZ

Jozef Hólya
Agnesa Tureková, Ing.
Mária Bócová
Henrich Csóvány, Ing.
Peter Škubla
Štefan Tauber

4. Pracovníčka OcÚ

Mária Tatárová

5. Neprítomný

Katarína Močárová, pracovníčka OcÚ
Rokovanie

Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Jozef Hólya
prítomných.

privítaním

Potom oboznámil prítomných s programom rokovania:
1. Podľa zápisnice z 15.11.2014 má nahradiť poslanca Jozefa Hólyu nasledovný kandidát
s počtom získaných hlasov – 104 – Milan Rafael, nezávislý kandidát.
Nakoľko p. Milan Rafael má zápis v registri trestov – výpis z registra trestov nepredložil,
avšak ústne o tom informoval starostu p. Hólyu s uvedením, že má podmienečný trest, ktorý
ešte trvá. Podľa § 25 ods. 2 d/ Zákona 369/1990 Zb.- „mandát poslanca zaniká právoplatným
odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon
trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený“. P. Rafael výpis z registra trestov
nepredložil, avšak podľa jeho slov trest mu bol uložený ešte predtým, než kandidoval na post
poslanca v r. 2014 a podmienka ešte trvá. Nakoľko pred kandidatúrou za poslanca nie je zo
zákona povinnosť preukázať sa čistým registrom trestov, pán Rafael kandidoval na post
poslanca, získal 104 hlasov od občanov obce, ktorí mu dôverovali. Avšak z dôvodu, aby
nebol porušený zákon tým, že neoprávnene nastúpi do funkcie poslanca a takisto aby p.
Rafeael nebol ukrátený a nevznikla situácia, že nenastúpi do funkcie poslanca a pritom by na
to mal nárok, starosta p. Hólya žiada poslancov OZ, aby zaujali stanovisko k horeuvedeným
skutočnostiam. Situácia je vážna, treba obsadiť post 5. poslanca, túto situáciu treba čo najskôr
doriešiť – je otázka, či to treba postúpiť na posúdenie vyšším orgánom. Starosta obce p.
Hólya považoval za povinnosť aby o tejto skutočnosti informoval všetkých poslancov OZ
a žiada ich o spoluprácu.
Nakoľko obecné zastupiteľstvo je najvyšším orgánom obce, žiadam poslancov o hlasovanie
k tejto problematike.

Tajné hlasovanie.:
Počet hlasov, aby p. Rafael nastúpil do funkcie poslanca:
Počet hlasov proti, aby p. Rafael nenastúpil do funkcie poslanca:
Počet hlasov, aby bolo postúpené na riešenie vyšším orgánom:

Rokovanie brali na vedomie všetci poslanci OZ, čo potvrdzujú vlastnoručným podpisom:
Mária Bócová

..................................................

Henrich Csóvány Ing.

.................................................

Peter Škubla

................................................

Štefan Tauber

...............................................

Agnesa Tureková, hl. kontrolórka

................................................

Zápisnicu zapísala: Mária Tatárová, prac. OcÚ

................................................

