ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolných Semerovciach konaného dňa 13.05.2019.
Prítomní boli:
1.Starosta obce
2.Hlavná kontrolórka
3. Poslanci OZ

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

4. Pracovníčky OcÚ

Katarína Močárová
Mária Tatárová

5. Neprítomný
.

Rokovanie
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Milan Rafael privítaním
prítomných.
Konštatoval, že sú prítomný všetci poslanci OZ, preto je OZ uznášania schopné.
Za návrhovú komisiu určil:
1/
Henricha Csóványa, Ing.
2/
Ladislava Oroslána
3/
Vojtecha Hornoka
Za overovateľov zápisnice určil
1/
Roberta Bandu
2/
Gabriela Gyönyöra
Za zapisovateľa určil Katarínu Močárovú pracovníčku OcÚ.
Po oboznámení prítomných s programom rokovania dal starosta program na schválenie.
Prítomný 7
Za 7
Proti 0
Zdržiavali 0
Poslanci OZ program zasadnutia obecného zastupiteľstva jednomyseľne schválili.

Program rokovania:
1. Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce poinformoval poslancov OZ :
- Pani Háršová Mária obyvateľka obce Dolné Semerovce bola za pánom
starostom pre informáciu ohľadne rodinného domu súp. č. 54, ktorá je v jej
susedstve a je v havarijnom stave. Na stavbu bolo už vydané cca pred 8 rokmi
zbúracie povolenie ale od toho času zo stavbou nebolo nič robené!! Starosta
obce bol na spoločnom stavebnom úrade v Šahách, kde mu bolo vysvetlené, že
búracie povolenie bolo vydané, ale majitelia rodinného domu neprevzali
povolenie preto zbúracie povolenie nebolo právoplatné. Milan Rafael starosta
obce o to informoval pani Máriu Háršovú a aj majiteľku rodinného domu súp.
č 54.
- Dopravné zrkadlo a dopravné značenie vodorovné a zvislé pozor deti.
Obec vyžiadala stanovisko Správu ciest Levice o možnosti osadenia zrkadla
a vyznačenie dopravných značení. S osadením dopravného zrkadla nesúhlasili
a dopravné značenie vodorovné a zvislé pozor deti odporúčali aby Obec Dolné
Semerovce vyžiadala stanovisko z Bratislavy, čo aj bolo vyžiadané .Odpoveď
obec doposiaľ nedostala.
- Dom smútku
Súpisné číslo na budovu domu smútku je zapísané v katastri, návrh nájomnej
zmluvy na pozemok kde sa nachádza budova domu smútku a cintorín bola
odovzdaná pánovi farárovi Jánovi Lormuszovi.
- Kompostéri
Už sú vo Veľkých Túrovciach, Obec Dolné Semerovce dostane 78 kusov.
Plánovaný odvoz na obecný úrad Dolné Semerovce sa uskutoční 14.5.2019 .
Následne treba počkať na dokumenty a ďalšie pokyny združenia a až potom
môžeme ich rozdávať do domácností.
- Oprava ciest- oprava ciest v obci Dolné Semerovce - vypravovanie výtlkov
úsek od zastávky SAD približne 80 metrov vrátane napojenia komunikácie na
ľavej strane – vykoná Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., stredisko
správy a údržby Levice na základe objednávky č. 4/2019 zo dňa 8.4.2019 obce
Dolné Semerovce
- Odchyt túlavých psov stojí 40€/ pes.
- Odpadové kontajnery 1100 litrové boli umiestnené v obci konkrétne pri
cintoríne 2ks jeden na sklo a jeden na plasty a taktiež pri autobusových
zastávkach v obci a pri ihrisku, je uložený jeden odpadový kôš aj na detské
ihrisko.
2. Interpelácia



 Zákaz požičiavania náradia navrhoval otvoriť Milan Rafael starosta obce.
Mgr. Silvia Ballová dodala, že hnuteľný a nehnuteľný majetok obce Dolné Semerovce
by sa nemalo požičať.
Ing. Tureková Agnesa HK nato reagovala, že je možnosť vypracovať VZN o dočasný
prenájom, kde je uvedené aj hmotná zodpovednosť, pán poslanec




-

Ing. Henrich Csóvány dodal, že ak , tak za nejakú symbolickú cenu, na zmluvu veď
veci sa kazia. A čo ak sa niečo pokazí obec bude znášať opravy??
Mgr. Silvia Ballová navrhla vypracovať zoznam o tých náradí o ktorých je záujem
o vypožičiavanie spolu s cenou obstarania.
 Ing. Tureková Agnesa HK dostala list od obyvateľov obce Dolné Semerovce
voči chodu zastupiteľstva a aby upozornila poslancov OZ nato, že poslanci OZ
nemôžu ukladať úlohy starostovi ani pracovníkom obce Dolné Semerovce. Môžu
podať písomnú žiadosť a starosta obce sa rozhodne či zapracuje do programu na
ďalšie zasadnutie. O všetkom musí byť uznesenie. Vysvetlil poslancom OZ ich práva
ako aj povinnosti. Hlavná kontrolórka obce Dolné Semerovce poprosila pracovníčky
OcÚ, že ak sa uskutočnia školenia na RVC v Nitre ohľadne poslancov OZ aby boli
poslanci nato upozornení a mohli na takých školeniach sa zúčastniť.
 Mgr. Silvia Ballová sa opýtala, či obec Dolné Semerovce obdŕžala e-mail od
podpredsedu NSK pána Csengera ohľadne projektových zámerov obce Dolné
Semerovce. Starosta obce nato reagoval, že termín je do 15.5.2019. Poslanci OZ spolu
zo starostom obce sa dohodli ako bude vyplnení dotazník.
 Veľký Leader - starosta obce sa opýtal poslancov na návrhy
Mgr. Silvia Ballová poslankyňa navrhla detské ihrisko + športové ihrisko
Ďalší návrh bol zo strany Ladislava Németha multifunkčné ihrisko
a tretí návrh bol amfiteáter.
 Poslankyňa Mgr. Silvia Ballová sa opýtala, že aké plány má obec ohľadne
likvidácie čiernych skládok. Starosta obce nato reagoval, že s pracovníkmi
aktivačných prác začali separovať plasty a čo sa dalo pozbierali ale má v pláne
dohodnúť sa s firmou Mikona plus s r.o a objednať si väčší kontajner účelom
likvidície čiernej
skládky.
Poslankyňa navrhla opakovane formou relácie
v miestnom rozhlase vyhlásiť reláciu a zdôrazniť dôležitosť triedenia (separovania)
odpadu.

3. Správa o inventarizácií majetku obce k 31.12.2018
Správu o inventarizácií majetku obce Dolné Semerovce k 31.12.2018 poslanci OZ
obdŕžali spolu s pozvánkou. Správa tvorí prílohu zápisnice. Poslanci OZ správu
o inventarizácií majetku obce k 31.12.2018 prerokovali a brali na vedomie.
Starosta obce dal hlasovať
Za 7
Proti 0
Zdržiavali 0
4. Návrh záverečného účtu obce Dolné Semerovce za rok 2018
Záverečný účet obce za rok 2018 poslanci obdŕžali spolu s pozvánkou. Záverečný účet
obce za rok 2018 bol zverejnený na webovej stránke obce a na úradnej tabuly obce na dobu
viac ako 15 dní od 26.4.2019, žiadne pripomienky zo strany obyvateľstva ani zo strany
poslancov neboli. Záverečný účet obce obsahuje súhrnne spracované údaje o rozpočtovom
hospodárení obce za rok 2018, najmä údaje o plnení rozpočtu v súlade s rozpočtovou

klasifikáciou, bilancia aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o nákladoch
a výnosoch. Záverečný účet je vypracovaný podľa príslušných ustanovení zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov.
Podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách výsledok hospodárenia obce Dolné
Semerovce za rok 2018 je prebytok vo výške 2 296,95 € a o použití prebytku rozhoduje
Obecné zastupiteľstvo pri prerokovaní záverečného účtu obce Dolné Semerovce.
Poslanci Obecného zastupiteľstva
a) záverečný účet obce Dolné Semerovce za rok 2018 schválili bez výhrad
b) s tvorbou rezervného fondu odsúhlasili vo výške 2 296,95 €, čo predstavuje 100%
výsledok hospodárenia.
c) Súhlasili s prevodom finančných prostriedkov z účtu ZBÚ na účet rezervného fondu
vo výške 2 296,95 € čo predstavuje 100% výsledok hospodárenia..
Starosta obce dal hlasovať:
Za 7
Proti 0
Zdržiavali 0
5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečného účtu obce Dolné
Semerovce za rok 2018
Odborné stanovisko k návrhu záverečnému účtu obce pred jeho schválením
v obecnom zastupiteľstve vypracovala Hlavná kontrolórka obce Dolné Semerovce Ing.
Tureková. Poslanci OZ dostali spolu s pozvánkou.
V stanovisku sa hodnotili náležitosti návrhu záverečného účtu obce, údaje o plnení rozpočtu
– aktíva a pasíva, stav a vývoj dlhu a poskytnuté dotácie a finančné výpomoci.
Poslanci OZ správu brali na vedomie.

6. Výkaz o plnení rozpočtu za I. štvrťrok 2019
Výkaz o plnení rozpočtu za I. štvrťrok 2018 bola poslancom OZ doručená spolu
s pozvánkou. Poslanci OZ správu brali na vedomie a s plnením rozpočtu za I. štvrťrok 2018
súhlasili.
Starosta obce dal hlasovať:
Za 7
Proti 0
Zdržiavali 0
7. Návrh -Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Dolné Semerovce
Mgr. Ballová Silvia poslankyňa Obecného zastupiteľstva podala pozmeňujúce
návrhy cez e-mail. Poslanci OZ sa dohodli návrh vrátiť na dopracovanie.

Starosta obce dal hlasovať:
Za 7
Proti 0
Zdržiavali 0

8. Návrh -Zásady používania služobného motorového vozidla obce Dolné
Semerovce
Mgr. Ballová Silvia poslankyňa Obecného zastupiteľstva podala pozmeňujúce
návrhy cez e-mail. Poslanci OZ sa dohodli návrh vrátiť na dopracovanie.
Starosta obce dal hlasovať:
Za 7
Proti 0
Zdržiavali 0
9. Organizačné opatrenia
V rámci organizačných opatrení neboli žiadne návrhy.

10. Diskusia
1// Zástupca starostu pán Ing. Henrich Csóvány zdôraznil, že naše športové ihrisko
treba dať do poriadku, deti hrajú futbal na autobusovej zastávke a tam sa nesmie. Treba
pokosiť poprosiť pána Taubera aby nám pomohol, vyložiť kukanádoby, vysadiť stromy,
Szudyovú upozorniť, že ich šroty sú na pozemku obce a postupne bránky namaľovať.
2/ Ing.Silvia Ballová poslankyňa OZ upozornila na to, že pri rodinnom dome s.č. 22
na potoku je urobená hrádza a preto voda nevie odtiecť. Treba upozorniť dotyčných. Ďalej
povedala, že je potrebné zabezpečiť zber elektroodpadu pokiaľ by bol záujem zo strany
obyvateľstva.
3/ Starosta obce sa spýtal poslancov OZ, či chcú aby sa uskutočnil deň obce – poslanci
OZ sa dohodli, že deň obce sa uskutoční v auguste, a že budú vyčlenené finančné prostriedky
vo výške 1000 eur (z dane z príjmov FO).
Starosta obce dal hlasovať:
Za 5
Proti 1 (Ballová S.)
Zdržiavali 1 (Oroslán L.)

11. Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach prejednalo :
Správu o inventarizácií majetku obce
Návrh záverečného účtu obce Dolné Semerovce za rok 2018
Stanovisko Hlavnej kontrolórke obce k návrhu Záverečného účtu obce
Výkaz o plnení rozpočtu za I. štvrťrok 2019
Návrh – Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Dolné Semerovce
Návrh -Zásady používania služobného motorového vozidla obce Dolné
Semerovce
7 Deň obce
1
2
3
4
5
6

Uznesenie č. 37
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach
Správu o inventarizácií majetku obce k 31.12.2018
berie na vedomie.
Uznesenie č. 38
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach
a) Návrh záverečného účtu obce Dolné Semerovce za rok 2018
s c h v a ľ u j e bez výhrad.
b) Schvaľuje tvorbu rezervného fondu vo výške 2 296,95 € čo predstavuje 100%
upravený výsledok hospodárenia v roku 2018
c) Súhlasí s prevodom finančných prostriedkov – tj. 100 % výsledok hospodárenia za rok
2018 vo výške 2 296,95 € zo základného bežného účtu na účet rezervného fondu.
Uznesenie č. 39
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach stanovisko hlavnej kontrolórky obce
Dolné Semerovce k záverečnému účtu obce za rok 2018.
berie na vedomie.

Uznesenie č. 40
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach Výkaz o plnení rozpočtu za I.
Štvrťrok 2019
berie na vedomie
A konštatuje, že je časovo primerané a s plnením rozpočtu za I. Štvrťrok 2019
súhlasí
v príjmovej časti sumou:
67 859,58 €
vo výdavkovej časti sumou:
56 517,52 €.

Uznesenie č 41
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach Návrh rokovacieho poriadku obecného
zastupiteľstva obce Dolné Semerovce vráti na dopracovanie návrhu.
Uznesenie č 42
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach návrh zásady používania služobného
motorového vozidla obce Dolné Semerovce vráti na dopracovanie návrhu.
Uznesenie č 43
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach
Schvaľuje
Deň obce a
Schvaľuje finančné prostriedky vo výške 1000 € na jeho usporiadanie .

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

