ZÁPISNICA

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolných Semerovciach konaného dňa 25.6.2020
Prítomní boli:
1. Starosta obce:

Milan Rafael

2. Poslanci OZ:

Silvia Ballová, Mgr.
Róbert Banda
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. Neprítomný poslanec OZ:

Gabriel Gyönyör – ospr.

6. Ďalší prítomní – občania obce:

Vendelín Baláž
Štefan Blaško
Juraj Kanta, Ing.

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/ Silviu Ballovú, Mgr.
2/ Henricha Csóványa, Ing.
3/ Ladislava Oroslána
Za overovateľov zápisnice určil:
1/ Vojtecha Hornoka
2/ Ladislava Németha
Za zapisovateľa určil Mgr. Janu Baloghovú, pracovníčku OcÚ.
Starosta obce oboznámil prítomných s programom zasadnutia.
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Program rokovania:
1. Diskusia
2. Návrh – Záverečný účet obce Dolné Semerovce za rok 2019
3. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu Záverečného účtu obce Dolné
Semerovce za rok 2019
4. Správa o plnenie rozpočtu za 1. štvrťrok 2020
5. Úprava rozpočtového opatrenia č. 3/2020 na rok 2020
6. Návrh – Vnútorný predpis na vedení účtovníctva obce Dolné Semerovce
7. Štatút obce Dolné Semerovce
8. VZN č. 1/2020 o parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách v obci Dolné
Semerovce
9. Rokovací poriadok
10. Žiadosť – Vrty – Sledovanie znečistenia podzemných vôd – Návrh dohody
11. Interpelácia
12. Návrh na uznesenie
Po oboznámení prítomných s programom rokovania dal starosta program hlasovať.
Prítomní:
Za :
Proti :
Zdržiavali sa:

6
6
0
0

Poslanci OZ program zasadnutia obecného zastupiteľstva jednomyseľne schválili.

Program rokovania:
1. Diskusia
1. téma: Žiadosť Ing. Kantu
Na zasadnutí bol prítomný Ing. Kanta, ktorému žiadosť a sťažnosť bola prerokovaná
aj na predošlom zasadnutí. Informoval prítomných, že problém sa nevyriešil, a spýtal
sa na aktuálny stav riešenia. Žiadal potrebu riešiť nesprávne parkovanie Tibora
Kováča - majiteľa resp. držiteľa motorového a služobného nákladného vozidla na
adrese Dolné Semerovce č. 98. Hlavne z dôvodu, že ich syn je zdravotne ťažko
postihnutý a čiastočne imobilný. Ing. Kanta zdôrazňoval, že vycúvanie zo dvora na
státnu cestu je najhoršie.
Starosta obce informoval prítomných, že problém riešil aj telefonicky, následne bol
zaslaný aj list na Dopravný inšpektorát Levice. Starosta obce na žiadosť poslankyni
Mgr. Ballovej, ktorá sa spýtala na obsah toho listu, prečítal celý list na zasadnutí pred
prítomnými.
Odpoveď od Dopravného inšpektorátu Levice sme dostali dňa 25.6.2020, kde uviedli,
že nebolo zistené také konanie, ktoré by bolo v rozpore s ustanoveniami so zákonom
č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke.
Poslankyňa Mgr. Ballová poznamenala, že je málo dopravných prostriedkov na
označenie cestnej premávky. Poslanec p. Oroslán upozornil, že nakoľko problém s
parkovaním je na viacerých úsekoch po celej obci, cesta sa stáva neprehľadnou, čo je
nebezpečné a ohrozuje život človeka.
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Viacerí z poslancov poznamenali, že Ing. Kanta má zavolať políciu, keď vidí, že Tibor
Kováč zase parkuje vo výjazde pred ich domom, nakoľko je to štátna cesta a nie
obecná. Kontrolórka obce Ing. Tureková súhlasila s týmto riešením nakoľko obec
nemá v prámoci riešiť štátnú cestu. Poslanci navrhovali ešte, aby dotyčné strany sa
ústne dohodli.
Kontrolórka obce Ing. Tureková dala návrh na riešenie:
 vypracovať VZN o dočasnom parkovaní vozidiel v obci Dolné Semerovce
 vymedziť miesta na parkovanie – presne uvádzať podľa parcelových čísiel,
možnosťou stráženého parkoviska, vydávaním parkovacích lístkov
 zmluva medzi obcou a občanom, ktorý na vlastné náklady dá vyčistiť/premostiť
jarkov aby zabezpečil parkovanie vlastným vozidlom na verejnom pozemku
umožniť bezplatné parkovanie
Starosta obce súhlasil s vypracovaním VZN o dočasnom parkovaní. Poslanec p.
Oroslán dal návrh, že na ten kus cesty, kde parkuje Tibor Kováč, treba vyrubiť daň.
Navrhol ešte, že dočasné parkovanie by bolo možné pri farskom úrade. Poslankyňa
Mgr. Ballová súhlasila.
2. téma – Kosenie
Poslanec p. Oroslán upozornil, že v obci narástla tráva a nekosia zamestnanci
obecného úradu.
Starosta obce informoval p. Oroslána, že počas pandémii boli práce zastavené, ale od
júla sa práca obnovuje.
3. téma – Pripojenie obce k plynovej distribučnej sieti
Ing. Kanta informoval sa, kedy bude možné kúrenie pripojiť k plynovej distribučnej
sieti. Pani ministerka Remišová, či by nemohla pomôcť pomocou dotácií zo zdrojov
ESF.
Starosta obce poznamenal, že záujem musia mať zo strany viacerých obcí, ale
momentálne všetky procesy aj podaných projektov boli zastavené ohľadom
koronavírusu.
Poslanec p. Oroslán navrhoval, že bude sa rozprávať s p. Ševčovičom, sú nejaké
zdroje pre rozvoj obci a vidieka (40 mrd. €), kde vlastná účasť je výhodou získať
dotácie.
Starosta obce súhlasil, že keď budú výzvy na štátne dotácie , bude sa informovať.
Kontrolórka obce Ing. Tureková upozornila, že najprv straty treba vynulovať.
4. téma – nájomná zmluva s farským úradom
Poslankyňa Mgr. Ballová vyzvala vedenie obce na vyriešenie nájomnej zmluvy
s farským úradom na cintorín a na dom smútku, v prípade výziev na opravu je
potrebné, aby obec mala k dispozícii uzavretú platnú nájomnú zmluvu s farským
úradom nakoľko pozemok pod domom smútku je cirkevný. Pracovníčka OcÚ Mária
Tatárová poznamenala, že majiteľom budovy domu smútku je obec Dolné Semerovce.

2. Návrh – Záverečný účet obce Dolné Semerovce za rok 2019
Pracovníčka OcÚ p. Močárová informovala prítomných, že návrh bol vyvesený 15 dní
na úradnej tabuľa, bol poslané poslancom aj poštou.
Poslankyňa Mgr. Ballová chcela vedieť, či je možné vyhotoviť zoznam neplatičov
daní. Pracovníčka, aj kontrolórka obce povedala, že to patrí pod ochranou osobných
údajov ale je v právomoci poslancov nahliadnuť do inventúrnych zoznamov.
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Pohľadávky na daň je inventarizované podľa rokov. Starosta obce tiež súhlasil, že
verejne nie je možné diskutovať o tejto téme.
Poslanec p. Oroslán sa informoval, čo zahŕňa spotreba všeobecného materiálu
a ostatné náklady na prevádzkovú činnosť. Pracovníčka OcÚ p. Močárová povedala,
že všetky faktúry sú zverejnené na webovej stránke obce.
Kontrolórka obce Ing. Tureková uviedla že pri schválení výsledku hospodárenia
z celkového výsledku za rok 2019 treba vylúčiť finančné operácie,/ ako sú bankové
úvery./ v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Uvádza aj
vo svojom stanovisku na strane 12 (pozvánka bod 3).
Poslankyňa Mgr. Ballová chcela upresniť výsledok hospodárenia, či má obec prebytok
a počet aktuálnych projektov. Pracovníčka OcÚ p. Močárová povedala, že nemôže byť
prebytok, keď obec disponuje bankovým úverom. Obec aktuálne pracuje na troch
projektoch: Wi-fi pre teba, detské ihrisko – Leader, kamerový systém – PPA)
Poslanci OZ Záverečný účet schválili bez výhrad. Tvorí prílohu zápisnice.

3. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu Záverečného účtu obce Dolné
Semerovce za rok 2019
Poslanci OZ správu brali na vedomie. Tvorí prílohu zápisnice.

4. Správa o plnenie rozpočtu za 1. štvrťrok 2020
Kontrolórka obce Ing. Tureková informovala prítomných, že výdavky boli o 3%
vyššie, nakoľko peniaze z dotácie na školu z roku 2019 boli vyčerpané do konca
marca r.2020.
Správu o plnení rozpočtu za I. štvrťrok bola poslancom OZ doručená spolu
s pozvánkou. Poslanci OZ správu brali na vedomie a splnením rozpočtu za I. štvrťrok
2020 súhlasili. Tvorí prílohu zápisnice.

5. Úprava rozpočtového opatrenia č. 3/2020 na rok 2020
Návrh na úpravu rozpočtového opatrenia č.3 na rok 2020 bola doručená poslancom
OZ spolu s pozvánkou. Poslanci OZ brali na vedomie a s úpravou rozpočtového
opatrenia č. 3/2020 na rok 2020 súhlasili. Tvorí prílohu zápisnice.

6. Návrh – Vnútorný predpis na vedení účtovníctva obce Dolné Semerovce
Boli zmenené podpisové vzory na základe toho, že účtovníčka p.Močárová ide na
materskú dovolenku a zastupovať ju bude Jana Baloghová, Mgr. Poslanci OZ brali na
vedomie a s vnútorným predpisom na vedení účtovníctva obce Dolné Semerovce
súhlasili. Tvorí prílohu zápisnice.

7. Štatút obce Dolné Semerovce
Poslanci OZ hlasovali a súhlasili so štatútom obce Dolné Semerovce. Kontrolórka
obce Ing. Tureková doplnila s článkom 15. Tvorí prílohu zápisnice.
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8. VZN č. 1/2020 o parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách v obci Dolné
Semerovce
Vzor na VZN č. 1/2020 o parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách v obci
Dolné Semerovce bol poslaný poslancom e-mailom. Poslankyňa Mgr. Ballová poslala
e-mailom svoje pripomienky k vzoru VZN č.1/2020. Kontrolórka obce Ing. Tureková
upresnila pripomienky poslankyni Mgr. Ballovej, nakoľko pripomienky nie je možné
v takom pojme nahradiť nakoľko nariadenie sa vzťahuje na cesty obce a nie na štátne
cesty a nejedná sa o parkovanie, ale len o dočasné parkovanie / treba doplniť VZN
s vyhradením, označením miesta o dočasnom parkovaní a poslať na Dopravný
inšpektorát. V tom prípade je možné pokutovať, keď nedodržia parkovanie na
vyznačených parkovacích miestach v zmysle VZN obce Dolné Semerovce
o dočasnom parkovaní..
Poslankyňa Mgr. Ballová ako dočasné parkovisko v prípade návštev navrhovala
priestor pred budovou obecného úradu. Pracovníčka OcÚ Mária Tatárová aj starosta
obce skonštatoval, že nie je pred budovou dostatočné miesto, priestor stačí len pre
klientov a zamestnancov obecného úradu. Ďalej navrhovala poslankyňa autobusovú
stanicu, ale tam priestor je len na otáčanie autobusov. Poslanec p. Oroslán navrhoval
priestor pri cintoríne, pri farskom úrade.
Poslankyňa Mgr. Ballová vyhlásila, že nie je zmysel schváliť tento VZN. Kontrolórka
obce Ing. Tureková informovala, že zmysel je, lebo obec sa zaoberá s témou, treba
možno premostiť jarky. Poslanci súhlasili s návrhom kontrolórky obce Ing. Turekovej,
aby VZN č. 1/2020 o parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách bol vyvesený na
pripomienkovanie občanom na 10 dní. Pripomienky musia mať písomnú formu,
nesmú byť anonymné. Pripomienky budú prerokované pri najbližšom zasadnutí
a budú tvoriť prílohu zápisnice.

9. Rokovací poriadok
Kontrolórka obce Ing. Tureková navrhovala doplniť článok 5, aby zasadnutie bolo
organizované raz za 3 mesiace.
Poslanci OZ hlasovali a súhlasili s rokovacím poriadkom obce Dolné Semerovce.
Tvorí prílohu zápisnice.

10. Žiadosť – Vrty – Sledovanie znečistenia podzemných vôd – Návrh dohody
Poslanci OZ súhlasili a schválili variant A. Kontrolórka obce Ing. Tureková upresnila,
že bude to na základe zmluvy, s platbou 30 € ročne.

11. Interpelácia
Poslankyňa Mgr. Ballová sa spýtala na stav v škôlke. Starosta obce informoval
poslancov, že škôlka bude fungovať aj naďalej, v septembri bude chodiť 11 detí do
škôlky. Dohodou skončia pracovnú zmluvu s doterajšou poverenou riaditeľkou
k 31.8.2020 nie z organizačných ale z finančných dôvodov. Bude vyhlásené výberové
konanie s dátumom nástupu do práce od 1.9.2020. Ďalej informoval prítomných, že
prijať deti do škôlky je možné len po dovŕšení 3.roka ich života. Informácie získal
dotazom z Obvodného školského úradu Šahy.
Poslankyňa Mgr. Ballová sa opýtala, aké sú možnosti stravovania v školských
zariadeniach, a či nie je možné zamestnať aj špeciálneho pedagóga v škole. Starosta
obce oznámil, že hygienické podmienky nie sú vyhovujúce na stravovanie, obec by
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potrebovala veľa výdavkov na vyhotovenie vhodných hygienických podmienok.
Rokoval aj so starostom obce Horné Semerovce, ale budova nie je vhodné podľa
návrhu hygieny ani na výdajňu jedál.
Poslankyňa Mgr. Ballová chcela vedieť ešte, že dotácie na školu, či nie je možné
využiť na iné účely, a dotáciu „Škola v prírode“ 2 200 €, či bude vrátené. Pracovníčka
OcÚ p. Močárová povedala, že nie je možné využiť na iné účely, aj kontrolórka obce
Ing. Tureková súhlasila a povedala, že treba evidovať zvlášť, a dotácia 2 200 € bude
vrátená, nakoľko škola nemohla využiť počas pandémie.
Starosta obce Dolné Semerovce sa poďakoval poslancovi Ing. Csóványovi
a poslancovi p. Hornokovi, za práce pri vyhotovení miesta pamätnej sochy sv. Jána
Nepomukiho.

12. Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach prejednalo :
1. Návrh – Záverečný účet obce Dolné Semerovce za rok 2019
2. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu Záverečného účtu obce Dolné
Semerovce za rok 2019
3. Správa o plnenie rozpočtu za 1. štvrťrok 2020
4. Úprava rozpočtového opatrenia č. 3/2020 na rok 2020
5. Návrh – Vnútorný predpis na vedení účtovníctva obce Dolné Semerovce
6. Štatút obce Dolné Semerovce
7. VZN č. 1/2020 o parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách v obci Dolné
Semerovce
8. Rokovací poriadok
9. Žiadosť – Vrty – Sledovanie znečistenia podzemných vôd – Návrh dohody

Uznesenie č. 83
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach
Návrh záverečného účtu obce Dolné Semerovce za rok 2019 schvaľuje bez výhrad.
Uznesenie č. 84
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach
Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu Záverečného účtu obce Dolné Semerovce za rok
2019 berie na vedomie.
Uznesenie č. 85
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach
Správu o plnení rozpočtu za 1. štvrťrok 2020 berie na vedomie. Konštatuje, že je časovo
primerané. S plnením rozpočtu za I. štvrťrok 2020 súhlasí:
v príjmovej časti sumou:
79 178,92 €
vo výdavkovej časti sumou: 74 696,59 €.
Uznesenie č. 86
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach
Rozpočtové opatrenie č. 3/2020 schvaľuje. Zvýšenie tak v príjmovej ako aj vo výdavkovej
časti rozpočtu o 39 998 €.
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Upravený rozpočet:
Príjmy:
229 136 €
Výdavky:
219 510 €.
Uznesenie č. 87
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach
Návrh – Vnútorný predpis na vedení účtovníctva obce Dolné Semerovce brali na vedomie
a schválili.
Uznesenie č. 88
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach
Štatút obce Dolné Semerovce brali na vedomie a schválili.
Uznesenie č. 89
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach
VZN č. 1/2020 o parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách v obci Dolné Semerovce dá
vyvesiť na písomné pripomienkovanie občanom na 10 dní.
Uznesenie č. 90
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach
Rokovací poriadok brali na vedomie a schválili.
Uznesenie č. 91
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach
Žiadosť – Vrty – Sledovanie znečistenia podzemných vôd – Návrh dohody brali na vedomie
a súhlasili s variantom A.

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:
Vojtech Hornok
Ladislav Németh
Zapisovateľka:
Jana Baloghová, Mgr.

V Dolných Semerovciach dňa 30.6.2020
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