ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolných Semerovciach konaného dňa 27.8.2019.
Prítomní boli:
1.Starosta obce
2. Poslanci OZ

Milan Rafael
Silvia Ballová, Mgr.
Róbert Banda
Henrich Csóvány, Ing
Gabriel Gyönyör
Vojtech Hornok
Ladislav Németh
Ladislav Oroslán

3. Pracovníčka OcÚ

Katarína Močárová
Mária Tatárová

4. Neprítomný
Poslanec OZ

Gabriel Gyönyör
.

Rokovanie
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Milan Rafael privítaním prítomných.
Konštatoval, že sú prítomní všetci poslanci OZ, preto je OZ uznášania schopné.
Za návrhovú komisiu určil:
1/ Henricha Csóványa, Ing.
2/ Róberta Bandu
3/ Vojtecha Hornoka
Za overovateľov zápisnice určil
1/ Ladislava Németha
2/ Ladislava Oroslána
Za zapisovateľa určil Katarínu Močárovú pracovníčku OcÚ.
Po oboznámení prítomných s programom rokovania dal starosta program na schválenie.
Prítomný: 6
Za : 6
Proti : 0
Zdržiavali: 0
Poslanci OZ program zasadnutia obecného zastupiteľstva jednomyseľne schválili.
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Program rokovania:

1.

Interpelácia

Poslankyňa OZ Silvia Ballová poslala na e-mailú adresu Obce Dolné Semerovce
otázky, na ktoré poprosila odpoveď v rámci interpelácií, e-mail je pripojený k zápisnici.
Starosta obce odpovedal.
1.
Počet žiakov v MŠ 3 a v ZŠ 20.
2.
Čierne skládky – čakáme na rozhodnutie Okresného úradu Levice a potom
podľa toho budeme postupovať k ich odstráneniu. Silvia Ballová upozornila na
skutočnosť že tesne vedľa potoka je pozemok ktorý vlastní Obec Dolné Semerovce,
vedľa pozemku kde bol bývalý štátny majetok začali ľudia vynášať smeti a tak
vytvárať čiernu skládku .Z toho dôvodu poslankyňa navrhuje umiestniť
veľkoobjemový kontajner a tabuľu zákazom vynášania smetí .Spýtala sa či sa nedá
smeti zobrať do Šiah na zberný dvor. Pán starosta vysvetlil že nie je to možné zberný
dvor slúži iba občanom mesta Šahy a ich čatiam : Preselany nad Ipľom a Tešmak.
3.
Prístupová cesta ku cintorínu je v havarijnom stave ale zatiaľ neplánujeme to
riešiť lebo súrne musíme riešiť havarijný stav kanalizácie a ČOV. Pán poslanec
Henrich Csóvány navrhoval na tú cestu šikmo položiť žľaby, najprv vykopať
a zabetónovať. Kým to nebude urobené zatvoriť brány a používať cestu cez dvor
bývalej fary.
4.
Deň obce – pani Gubišová nám pomôže pri vypracovaní žiadosti o dotáciu
z rozpočtu NSK na podporu kultúry.V našom prípade na deň obce v roku 2020.
Termín podania žiadostí je stanovený na 15.10.2019 ale výzva ešte nie vypísaná.
Silvia Ballová navrhla využiť tematiku :minulosť -súčasnosť – budúcnosť,
predstavenie pre malé deti, vystúpenie pre staršiu generáciu, odmeny pre kultúrne
vystúpenie. V roku 2020 bude jubileum založenia Obce Dolné Semerovce 305 rokov
5.
Kompostéry – z celkového počtu 78 kusov bolo odovzdané obyvateľom 45
kusov. Poslankyňa Silvia Ballová nato reagovala, že treba vyhlásiť cez rozhlas že sú
ešte k dispozícií voľné kompostéry.
6.
Hlavná kontrolórka vypracovala stanovisko – aké výdavky sa môžu účtovať
ako reprezentačné. Stanovisko je pripojené k zápisnici. Dodala, že obec musí
vypracovať vnútorný predpis na používanie výdavkov na reprezentačné a propagačné
účely.
Kamerový systém – dostali sme návrh zmluvy na podpis do 13.9.2019 máme poslať naspäť
na PPA.
2.
Návrh VZN č. 1/2019 o užívaní verejného priestranstva v obci Dolné
Semerovce
Návrh VZN č. 1/2019 o užívaní verejného priestranstva v obci Dolné Semerovce
Bol vyvesený na dobu 15 dní na úradnej tabuli a na webovej stránke obce Dolné Semerovce.
Zo strany obyvateľov obce neboli žiadne pripomienky. Jeden poslanecký návrh na doplnenie
VZN od poslankyne OZ Silvie Ballovej bol podaný cez e-mail dňa 19.8.2018 a bol
prerokovaný priamo na zasadnutí OZ.
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Starosta obce dal hlasovať:
Prítomný: 6
Za : 6
Proti : 0
Zdržiavali: 0
Opravený VZN poslanci OZ schválili a bude vyvesený na úradnej tabuli a na webovej stránke
obce na dobu 15 dní.
3.

Návrh Rokovací poriadok OZ obce Dolné Semerovce

Poslanci OZ sa dohodli návrh vrátiť na dopracovanie.
Starosta obce dal hlasovať:
Prítomný: 6
Za : 6
Proti : 0
Zdržiavali: 0
4.
Návrh Zásady používania služobného motorového vozidla obce Dolné
Semerovce
Návrh - Zásady používania služobného motorového vozidla obce Dolné Semerovce starosta
obce dal hlasovať:
Prítomný: 6
Za : 6
Proti : 0
Zdržiavali: 0
poslanci OZ Zásady používania služobného motorového vozidla obce Dolné Semerovce
schválili. Bude vyvesený na úradnej tabuli a na webovej stránke obce Dolné Semerovce po
schválení na dobu 15 dní.
5.

Správa o plnení rozpočtu za I. polrok 2019

Správu predkladala p. Močárová účtovníčka. Poslanci OZ správu brali na vedomie
a s plnením súhlasili
v príjmovej časti sumou:
128.565,19 €
vo výdavkovej časti sumou:
107.228,37 €
6.

Plán kontrolnej činností HK na II. polrok 2019

Plán kontrolnej činností HK na II. polrok 2019 predkladala Ing. Tureková hlavná
kontrolórka. Poslanci OZ plán schválili.
7.

Správa HK o výsledku kontroly platných VZN obce Dolné Semerovce

Správa je pripojená k zápisnici.
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8.
Správa HK o výsledku kontroly zákonnosti a dodržiavania interných
predpisov obce Dolné Semerovce
Správa je pripojená k zápisnici. Poslanci sa dohodli, že treba vypracovať:
Rokovací poriadok
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce.
9.
Smernica o podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení súvisiacich
s oznamovaním protispoločenskej činnosti
Poslanci OZ smernicu brali na vedomie. Oznámenie je vyvesené na webovej stránke obce
Dolné Semerovce.
10.

Návrh na riešenie – krátkodobý prenájom hnuteľného majetku obce

HK obce navrhovala vypracovať vnútornú smernicu , kde by bolo stanovené predmet nájmu
a za akých podmienok bude prenajímať obec.
Poslankyňa OZ p. Silvia Ballová pripomínala, že z kultúrnej miestností chýbajú soličky
minulý rok bolo okolo 150 a teraz je už len okolo 60 kusov, majetok obce musíme chrániť,
preto by by sme nemali dať požičať stoličky. Starosta obce nato reagoval, že čo bolo
vypožičiavané od jeho pôsobenia bolo aj vrátené môže to potvrdiť Erik Bojtoš. P. Silvia
Ballová poslankyňa OZ vypracovala stanovisko a návrh k problematike prenájmu hnuteľného
majetku obce, je pripojené k zápisnici. Poslanci OZ sa dohodli:
na krátkodobom prenájme hnuteľného majetku obce pre obyvateľov obce.
Krátkodobý prenájom sa poskytuje bezplatne a maximálne na 5 dní. Prenájom majetku obce
sa týka výlučne zapožičania nasledujúcich nástrojov a strojných zariadení (taxatívne výpočet):
krátkodobý prenájom rebríka
krátkodobý prenájom miešačky
Zapožičania sa evidujú v knihe „ Evidenčná kniha krátkodobého prenájmu majetku obce“,
kde sa zaeviduje každé zapožičanie s údajmi : dátum zapožičania, meno zapožičiavateľa,
termín vrátenia, č. OP, podpis. V prípade, ak majetok obce sa poškodí, zničí alebo sa stratí ,
obecné zastupiteľstvo rozhoduje individuálne o ďalších krokoch.
Starosta obce dal hlasov:
Prítomný: 6
Za : 6
Proti : 0
Zdržiavali: 0
11.

Stav kanalizácie

Na zasadnutí sa zúčastnil p. Erik Bojtoš ktorý informoval poslancov o vážnosti situácie
ohľadne ČOV a kanalizácie.
Pán starosta doplnil, má prísť firma diagnostikovať ČOV. Na základe toho potom vedia
vyčísliť koľko by stála oprava ČOVky. Ďalej sú aj nečakané situácie, ktoré treba ihneď
riešiť, napr. čerpadlá sa kazia, upchá sa rúra atď.Sú výdavky a nie malé s ktorýme treba rátať
aj v rozpočte dodatočne pri úprave rozpočte ešte na rok 2019 .
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Silvia Ballová nato reagovala, že keď chceme nájsť financie v rozpočte na ČOVku treba dať
zatvoriť materskú školu, kvôli 3 detom sa neoplatí prevádzkovať MŠ pre vysokú
nákladovosť.
Poslanec Ladislav Oroslán upozornil na skutočnosť že pri prečerpávacej stanici pri dome č.
74 chýba podstielka – bolo vyfakturované, ale nebolo urobené, treba firmu upozorniť.
Starosta obce kontaktoval firmu ich odpoveď bola, že je to už po záruke. Zároveň vyzval
poslancov, aby navrhli nejaké riešenie na túto situáciu. Poslankyňa nato reagovala, keď
budeme poznať nejaké čísla vtedy to budeme riešiť. Starosta obce prisľúbil, že po
diagnostikovaní zvoláva zasadnutie.
12.

Diskusia

Poslankyňa OZ Silvia Ballová navrhla Kuttyomfitty társulat, ktorí robia vianočné
predstavenia pre deti .Ich vystúpenie by bolo možné spojiť s Dedo mrázom .Treba ich
kontaktovať a dohodnúť termín na december.
Ďalej poukázala na 3 sťažnosti s ktorými sa na ňu obrátili občania:
1/Vedľa plotu budovy súp. číslo 13 na zemi sú položené škrídla , treba upozorniť majitela na
ich odstránenie.
2/Oslavy – hluk – parkovanie áut, nedá sa spať súp č.11 .
3/Horná autobusová zastávka, deti rušia nočný kľud.
Pán poslanec OZ Henrich Csóvány robí rekonštrukciu hrobu mníšok, organizoval aj zbierku
v obci. Poslanci OZ sa dohodli prispieť sumou 200 € z rozpočtu obce Dolné Semerovce.
13.

Návrh na uznesenie

Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach prejednalo :
Návrh VZN č. 1/2019 o užívaní verejného priestranstva
Návrh rokovací poriadok OZ obce Dolné Semerovce
Návrh Zásad používania služobného motorového vozidla obce Dolné
Semerovce
4 Správa o plnení rozpočtu za I. polrok 2019
5 Plán kontrolnej činností HK na II. polrok 2019
6 Správa HK o výsledku kontroly platných VZN obce Dolné Semerovce
7 Správa HK o výsledku kontroly zákonnosti a dodržiavanie interných
predpisov obce Dolné Semerovce
8 Smernica o podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení súvisiacich
s oznamovaním protispoločenskej činnosti
9 Návrh na riešenie – krátkodobý prenájom hnuteľného majetku obce
10
Príspevok na rekonštrukciu hrobu mníšok v obecnom cintoríne v Dolných
Semerovciach
1
2
3

Uznesenie č. 46
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach
konštatuje
že obecný úrad od vyvesenia VZN č. 1/2019 o užívaní verejného priestranstva dostal
pripomienku od poslankyne OZ cez e-mail zo dňa 19.8.2019.
Schvaľuje
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Prepracovaný VZN č. 1/2019 o užívaní verejného priestranstva.
Uznesenie č. 47
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva,
ktorý bol prepracovaný na zasadnutí OZ
berie naspäť na ďalšie prepracovanie.
Uznesenie č. 48
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach Zásady používania služobného motorového
vozidla, ktorý bol prepracovaný na zasadnutí OZ
Schvaľuje.
Uznesenie č. 49
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach Správu o plnení rozpočtu za I. polrok 2019
Berie na vedomie
Konštatuje, že je časovo primerané a s plnením rozpočtu za I. Polrok 2019
súhlasí
v príjmovej časti sumou:
128.565,19
€
vo výdavkovej časti sumou:
107.228,37 €
Uznesenie č. 50
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach Plán kontrolnej činností HK na II. polrok
2019
Schvaľuje.
Uznesenie č. 51
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach Správu HK o výsledku kontroly platných
VZN obce Dolné Semerovce
Berie na vedomie.
Uznesenie č. 52
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach Správu HK o výsledku kontroly zákonnosti
a dodržiavanie interných predpisov obce Dolné Semerovce
Berie na vedomie.
Uznesenie č. 53
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach Smernica o podávaní, preverovaní
a evidovaní oznámení súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti
Berie na vedomie.
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Uznesenie č. 54
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach
súhlasí
s krátkodobým prenájmom hnuteľného majetku obce (nástrojov a strojových zariadení) pre
obyvateľov obce.
Krátkodobý prenájom majetku (inventára) obce sa poskytuje bezplatne a maximálne na 5 dní.
Prenájom majetku obce sa týka výlučne zapožičania nasl. nástrojov a strojných zariadení
(taxatívne výpočet):
krátkodobý prenájom rebríka
krátkodobý prenájom miešačky
Zapožičania sa evidujú v knihe „ Evidenčná kniha krátkodobého prenájmu majetku obce“,
kde sa zaeviduje každé zapožičanie s údajmi : dátum zapožičania, meno zapožičiavateľa,
termín vrátenia, č. OP, podpis. V prípade, ak majetok obce sa poškodí, zničí alebo sa stratí ,
obecné zastupiteľstvo rozhoduje individuálne o ďalších krokoch.
Uznesenie č. 55
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach
Schvaľuje
Príspevok vo výške 200 € na rekonštrukciu hrobu mníšok v miestnom cintoríne v Dolných
Semerovciach.
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:
Ladislav Németh
Ladislav Oroslán

Zapisovateľka:
Katarína Močárová
V Dolných Semerovciach dňa 4.9.2019
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