ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolných Semerovciach konaného dňa 13.12.2017.
Prítomní boli:
1.Starosta obce
2.Hlavná kontrolórka
3. Poslanci OZ

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

4. Pracovníčky OcÚ

Katarína Močárová
Mária Tatárová

5. Neprítomný

Henrich Csóvány, Ing.
Jozef Hólya

6. Ďalší prítomný /občania obce /

Alena Štefanecová
Priska Zolcerová
Mária Háršová
Rokovanie

Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Vendelín Baláž privítaním
prítomných. Konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov OZ, preto je OZ
uznášania schopné. Za overovateľov zápisnice určil Petra Škublu a Máriu Bócovú.
Potom oboznámil prítomných s programom rokovania.
Poslanci OZ program zasadnutia obecného zastupiteľstva jednomyseľne schválili.
1. Návrh rozpočtu na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020
Návrh rozpočtu bol zverejnený na dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Dolné
Semerovce a na webovej stránke obce. Voči návrhu rozpočtu zo strany občanov neboli ani
ústne ani písomné pripomienky.
Návrh rozpočtu na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020 bol doručený spolu
s pozvánkou. Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný.
V príjmovej časti sumou:
150 303 €
Vo výdavkovej časti sumou: 150 303 €
Poslanci OZ rozpočet na rok 2018 schválili a viacročný rozpočet na roky 2019 a 2020 brali na
vedomie.

1

2. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Dolné Semerovce k návrhu viacročného
rozpočtu obce na roky 2018, 2019 a 2020 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2018
Hlavná kontrolórka obce Ing. Tureková predkladala poslancom OZ svoje stanovisko
k rozpočtu na roky 2018-2020. Odborné stanovisko vypracovala na základe predloženého
návrhu viacročného rozpočtu na roky 2018 – 2020. Rozpočet obce na príslušný rok 2018 je
záväzný , rozpočty na nasledujúce dva roky majú len orientačný charakter. Rozpočet je
spracovaný v súlade s §10 ods. 3. Až 7. zákona číslo 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Hlavná kontrolórka obce Dolné Semerovce odporúčala obecnému zastupiteľstvu návrh
rozpočtu na rok 2018 schváliť a návrh rozpočtu na rok 2019 a 2020 vziať na vedomie.
3. Plán práce OZ na rok 2018
Plán práce OZ na rok 2018 bola doručená spolu s pozvánkou. Poslanci plán práce
nedoplnili, schválili tak ako bol predložený.
4. Úprava rozpočtového opatrenia č.2 na rok 2017
Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2017 predkladala poslancom OZ účtovníčka pani
Močárová ako rozpočtové opatrenie číslo 2. Navrhuje zvýšiť rozpočet tak v príjmovej ako aj
vo výdavkovej časti sumou 268 324 €
V príjmovej časti:
Bežné príjmy
výnos dane z príjmov
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
ostatné poplatky
Za porušenie predpisov
Za výrobko, tovarov a služieb
Z odvodu
Vratky
Čistenie - Semerovský potok
Granty – Pigagro sro – obnova ihriska MŠ
dotácia zo ŠR na školstvo
dotácia zo ŠR(CO, voľby, vzdel.poukazy, MŠ, prídavky na deti)
Refundácia mzdy zam. §50j zo ŠR
Refundácia mzdy zam. §50j z prostriedkov ESF
Z rozpočtu VÚC – Leader
dotácia zo ŠR na preneseného výkonu ŠS
Kapitálové príjmy
dotácia na vybudovanie kanalizačnej siete v obci Dolné Semerovce
z environmentálneho fondu
dobropis

V€
40 200
704
30
10
29
8 810
1 101
462
800
-1 195
2 089
1 479
8 383
4 330
851

195 000
5 241

2

Účtovníčka obce Dolné Semerovce poznamenala : „Tú sumu o ktorú sme zvýšili rozpočet
v príjmovej časti sme rozpísali vo výdavkovej časti.“
Upravený rozpočet je :
Príjmy:
Výdavky:

425 003 €
422 515 €

5. Interpelácia
V rámci interpelácií neboli žiadne dotazy.
6. Organizačné opatrenia
Neboli žiadne ďalšie návrhy.
7. Diskusia
V rámci diskusii neboli žiadne pripomienky.
8. Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach prejednalo:
1.
2.
3.
4.
5.

Návrh rozpočtu na rok 2018
Návrh rozpočtu na roky 2019 a 2020
Stanovisko HK k rozpočtu na roky 2018, 2019 a 2020
Plán práce OZ na rok 2018
Úprava rozpočtového opatrenia č.2/2017 na rok 2017

Uznesenie č. 23
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach
schvaľuje rozpočtu na rok 2018 bez výhrad
Celkové príjmy:
Celkové výdavky:

150 303 €
150 303 €
Uznesenie č.24

Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach návrh rozpočtu na roky 2019 a 2020
berie na vedomie.
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Uznesenie č.25
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach
berie na vedomie
stanovisko hlavnej kontrolórky k viacročnému rozpočtu obce Dolné Semerovce na roky 2018
až 2020
V príjmovej časti sumou:
150 303 €
Vo výdavkovej časti sumou: 150 303 €
Uznesenie č.26
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach plánu práce OZ na rok 2018
schvaľuje.
.
Uznesenie č.27
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach rozpočtového opatrenia č.2 na rok 2017
schvaľuje
zvýšenie tak v príjmovej ako aj vo výdavkovej časti rozpočtu o 268 324 € upravený rozpočet
na rok 2017.
Príjmy:
Výdavky:

425 003 €
422 515 €.

Vendelín Baláž
starosta obce
Overovatelia:
Peter Škubla
Mária Bócová
Zápisnicu podpísali dňa:

Zapisovateľka:
Katarína Močárová
V Dolných Semerovciach dňa 15.12.2017
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