ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolných Semerovciach konaného dňa 02.10.2016.
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

Katarína Močárová
Mária Tatárová

5. Neprítomný

Vendelín Baláž starosta obce (vzdal sa
mandátu 30.09.2016)

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 Ing. Henricha Csóványa a
Petra Škublu.
Potom oboznámil prítomných s programom rokovania a navrhoval doplniť program
nasledovným bodom: Doplnenie počtu poslancov.
Poslanci OZ program zasadnutia obecného zastupiteľstva jednomyseľne schválili.

1. Riešenie mimoriadnej udalosti starostu.
Pán poslanec Peter Škubla si vypýtal slovo a oboznámil obecné zastupiteľstvo, že ho
navštívili páni z kriminálnej polície. Vysvetlili mu, že citujem : „ Vy ako poslanci Obecného
zastupiteľstva nemáte už starostu, lebo bol odsúdený v super rýchlom konaní a dňa
27.7.2016 mu zanikol mandát. A ak ani poslanci nebudú konať, môžu byť stíhaní ako
spoluvinníci.“ Z toho dôvodu zavolal pánovi Jozefovi Hólyovi – zástupcovi , aby zvolal
Obecné zastupiteľstvo a riešili túto mimoriadnu situáciu .Pán poslanec ďalej sa spýtal
pracovníčky úradu a hlavnej kontrolórky či na Obecný úrad z prokuratúry alebo z Okresného
súdu doručili nejaké oznámenie. Nato reagovala kontrolórka Ing. Tureková že poznáme ten
trestný rozkaz sme oboznámený s obsahom, hoci zabudla poznamenať že trestný rozkaz bol
úradne doručený z okresného súdu na Obecný úrad až 30.08.2016. Preto Obec a poslanci
nemohli vo veci konať hneď po nadobudnutí právoplatnosti, nakoľko im trestný príkaz a jeho
obsah nebol známy.
Po obdŕžaní trestného príkazu sme telefonovali rôznym právnikom, audítorovi aby podali
výklad k trestnému príkazu , ale odpovede sa rôznili neboli jednoznačné. Je pravdou že
písomne za odplatu Obec Dolné Semerovce nevyzvala ani jedného právnika o správny

výklad, totiž obec nemá zmluvného právnika. Obsah telefonického hovoru nikto nebol
ochotný písomne potvrdiť či tento trestný rozkaz v plnej miere zodpovedá § 13a ods. d)
„právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin“ – nakoľko trestný rozkaz neobsahuje trest
odňatie slobody. Odporučili obec sa obrátiť na právnika ktorá sa zaoberá so právnymi
prípadmi samosprávy.
Kontrolórka oznámila Obecnému zastupiteľstvu že dňa 30.09.2016 sa pán starosta písomne sa
vzdal mandátu. Doplnila, že ak s tým Obecné zastupiteľstvo súhlasí, prislúcha mu odstupné
vo výške 3 mesačnej mzdy a preplatenie nevyčerpanej dovolenky.
K riešeniu vzdaniu sa mandátu starostu nedošlo z dôvodu nesúhlasu s prejednaním zo strany
poslancov.
Pán poslanec OZ Ing. Henrich Csóvány si vypýtal slovo a predložil (príloha č.1 ) fotokópiu
trestného rozkazu v mene SR, ktorý vydal Okresný súd Levice a citoval že v trestnom
zákone poznáme dva druhy trestného činu:
– prečin: - z nedbanlivosti
- úmyselný trestný čin
- zločin,
a podľa tohto trestného rozkazu, je zrejmé že spáchal prečin - úmyselný trestný čin / osobné
vozidlo viedol pod vplyvom návykovej látky/ a preto mu zanikol mandát 27.7.2016.
Obecné zastupiteľstvo týmto má povinnosť oznámiť starostovi obce Dolné Semerovce pánovi
Vendelínovi Balážovi, že mu zanikol mandát dňa 27.7.2016 podľa právoplatného trestného
rozkazu.
2. Výberové konanie na post hlavného kontrolóra obce Dolné Semerovce
Ing. Tureková Agnesa hlavná kontrolórka obce Dolné Semerovce dala na vedomie
Obecnému zastupiteľstvu, že dňa 15.12.2016 jej končí pracovná zmluva- funkčné obdobie
a preto treba vypísať výberové konanie na post Hlavného kontrolóra. Hlavnú kontrolórku
zvolí Obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Deň konania volieb vyhlási Obecné zastupiteľstvo
najmenej 40 dní pred dňom konania volieb tak, aby sa voľba vykonala počas posledných 60
dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra. Obecné zastupiteľstvo dal za úlohu
pracovníčke OcÚ zverejniť výberové konanie na úradnej tabuly a v MY noviny.
3. Doplnenie počtu poslancov
Kontrolórka obce Ing. Tureková konštatovala že tým že zástupca starostu preberie funkciu
starostu obce uvoľní sa jedna funkcia poslanca Obecného zastupiteľstva. A to miesto má prebrať ten
poslanec ktorý mal najväčší počet hlasov a ktorý nebol zvolený za poslanca obecného zastupiteľstva
vo voľbách do orgánov samospráv obcí. Podľa veľkosti obce počet poslancov má byť 5 ako sa na tom
dohodli na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva po voľbách.
Podľa počtu hlasov v poradí bol kandidát :
Milan Rafael nezávislý kandidát

počtom

104 hlasov.

4. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach prejednalo :
1. Riešenie mimoriadnej udalosti starostu
2. Výberové konanie na post hlavného kontrolóra obce Dolné Semerovce
3. Doplniť počtu poslancov

Uznesenie č. 66
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach
a) berie na vedomie
stratu mandátu starostu Vendelína Baláža na základe trestného rozkazu zo dňa
27.7.2016,
b) poveruje
zástupcu starostu Jozefa Hólyu požiadať predsedu NR SR v zmysle ust. § 48 zákona č.
346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí o vyhlásenie nových volieb do
orgánov samosprávy na funkciu starostu,
c) schvaľuje
plat zástupcovi starostu obce Jozefovi Hólyovi podľa zákona č. 253/1994 Z. z.
Národnej rady Slovenskej republiky o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest.
883 x 1,65 = 1456,95 zaokrúhlené na celé eurá nahor, hrubý plat 1457€
Uznesenie č.67
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach
vypisuje
výberové konanie na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce Dolné Semerovce
ukladá
pracovníčke Obecného úradu zverejniť na úradnej tabuly a v MY novinách
Uznesenie č.68
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach
doplní
počet poslancov na 5 poslancom ktorý nebol zvolený za poslanca Obecného zastupiteľstva a
dostal najväčší počet hlasov t.j. Milanom Rafaelom

S týmto program jednania sa vyčerpal zástupca starostu obce poďakoval prítomným za
účasť a zasadnutie OZ ukončil.
Jozef Hólya
zástupca starostu obce
Zápisnica bola napísaná dňa:
Overovatelia zápisnicu overili dňa :
Henrich Csóvány, Ing.

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

Peter Škubla

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

Zapisnicu zapísala zapisovateľka :

......Tatárová..............................................
pracovníčka obecného úradu
Zápisnicu podpísal poverený starosta dňa :

