ZÁPISNICA

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolných Semerovciach konaného dňa 01.12.2020
Prítomní boli:
1. Starosta obce:

Milan Rafael

2. Poslanci OZ:

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

3. Hlavná kontrolórka obce:

Agnesa Tureková, Ing.

4. Pracovníčky OcÚ:

Jana Baloghová, Mgr.
Mária Tatárová

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/ Vojtecha Hornoka
2/ Ladislava Németha
3/ Ladislava Oroslána
Za overovateľov zápisnice určil:
1/ Henricha Csóványa, Ing.
2/ Róberta Bandu
Za zapisovateľa určil Mgr. Janu Baloghovú, pracovníčku OcÚ.
Starosta obce oboznámil prítomných s programom zasadnutia.

Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.

Interpelácia
Výročná správa obce Dolné Semerovce za rok 2019
Úprava rozpočtu č. 4/2020
Stanovisko HK k úprave rozpočtu č. 4/2020
Správa o plnení rozpočtu za 3. štvrťrok 2020
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6. Návrh rozpočtu na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023
7. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce Dolné Semerovce na roky 2021-2023
8. VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady
9. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dolné Semerovce
10. Správa o výsledku kontroly plnenia interpelácií vznesených na obecnom
zastupiteľstve v Dolných Semerovciach z rokovaní v I. polroku 2019
11. Plán KČ hlavného kontrolóra obce Dolné Semerovce na 2. polrok 2020
12. Plán práce HK na 1. polrok 2021
13. Zriadenie inventarizačnej komisie na vykonanie inventarizácie majetku obce k
31.12.2020
14. Plán práce OZ na rok 2021
15. Diskusia
16. Návrh na uznesenie
Po oboznámení prítomných s programom rokovania dal starosta program hlasovať.
Prítomní:
Za :
Proti :
Zdržiavali sa:

7
7
0
0

Poslanci OZ program zasadnutia obecného zastupiteľstva jednomyseľne schválili.

Program rokovania:
1. Interpelácia
Poslanci v rámci interpelácii nemali námety . V diskusii sa chceli vyjadriť.
2. Výročná správa obce Dolné Semerovce za rok 2019
Kontrolórka obce Ing. Tureková predstavila výročnú správu. Informovala prítomných,
že výročná správa zodpovedá skutočnosti, je v súlade zákona. Predstavila aj správu
audítorky, ktorá Výročnú správu obce Dolné Semerovce za rok 2019 udobrila s
rovnakým výsledkom. Pracovníčka OcÚ, Mgr. Baloghová prečítala záver správy
audítorky, kde píše, že obec Dolné Semerovce konala v súlade s požiadavkami zákona
o rozpočtových pravidlách.
Poslanci OZ Výročnú správu za rok 2019 brali na vedomie. Tvorí prílohu zápisnice.
3. Úprava rozpočtu č. 4/2020
Pracovníčka OcÚ Mgr. Baloghová informovala prítomných, že úprava rozpočtového
opatrenia č. 4/2020 bola rozdávaná spolu s pozvánkou. Predstavila prítomným
aktuálne zmeny zo strany príjmov a výdavkov. Rozpočet bol navýšený o 28 854 €.
Poslanci OZ úpravu jednomyseľne schválili a brali na vedomie. Tvorí prílohu
zápisnice.
4. Stanovisko HK k úprave rozpočtu č. 4/2020
Kontrolórka obce Ing. Tureková informovala prítomných, že úprava rozpočtového
opatrenia č. 4/2020 bola pripravená podľa zákona. Stanovisko Poslanci OZ brali na
vedomie. Tvorí prílohu zápisnice
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5. Správa o plnení rozpočtu za 3. štvrťrok 2020
Správu o plnení rozpočtu za 3. štvrťrok bola poslancom OZ doručená spolu
s pozvánkou. Kontrolórka obce Ing. Tureková konštatovala, že príjmy z vlastných
príjmov sú veľmi nízke, čo by mala obec dotiahnúť. Poslankyňa Mgr. Ballová sa
spýtala, aké sú náklady na nakladanie s odpadovými vodami. Pripomínala, že náklady
na opravu auta sú veľké. Poslankyňa Mgr. Ballová pripomienkovala, že funkčnú
klasifikáciu 06.2.0 –rozvoj obce, používame na dotácie cez ÚPSVAR, je to pre ňu
mylné. Poslanci OZ správu brali na vedomie a splnením rozpočtu za 3. štvrťrok 2020
súhlasili. Tvorí prílohu zápisnice.
6. Návrh rozpočtu na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023
Návrh rozpočtu na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 bol poslancom OZ
doručená spolu s pozvánkou. Kontrolórka obce Ing. Tureková predstavila aktuálnu
krízu ohľadom covid-19 a predstavila predpoklady na ďalšie roky. Pravdepodobne
bude pokles v príjmoch, preto je návrh rozpočtu na rok 2020 zostavený na úroveň
predošlých rokoch. Poslankyňa Mgr. Ballová navrhovala, aby rozpočet bol pripravený
ako v minulom roku, a rozdelili v oblasti 06.2.0 - rozvoj obce z reprezentačných
nákladov (1 500 €) na špeciálne služby 1 000 € a na reprezentačné 500 €. Starosta
obce navrhoval, že úpravu počas celého roka môžu uskutočniť, aj tak vyskytnú
neočakávané udalosti, ktoré do schváleného rozpočtu treba zapracovať rozpočtovým
opatrením.
Starosta obce dal hlasovať návrh poslankyni Mgr. Ballovej.
O návrhu poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 3, proti: 4.
Návrh poslankyni Mgr. Ballovej neprešiel.
Starosta obce dal hlasovať na pôvodný návrh rozpočtu na rok 2021 s výhľadom na
roky 2022 a 2023.
Výsledok hlasovania: Za: 5, proti: 2.
Návrh rozpočtu na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 bol schválený. Tvorí
prílohu zápisnice.
7. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce Dolné Semerovce na roky 2021-2023
Kontrolórka obce Ing. Tureková konštatovala, že nevieme odhadnúť rozpočet,
nakoľko chýbajú východiskové podklady ako schválený štátny rozpočet,
predpokladaný príjem zo ŠR z podielových daní na rok 2021. Kvôli covid19 odvod
daní z príjmov právnických osôb do ŠR atď. Preto návrh rozpočtu na rok 2021 viac
kopíruje rozpočet v roku 2019. Navrhovala tiež, že keď nabehnú príjmy, v tom
prípade môžeme rozdeliť aj na viac položiek v rozpočte. Navrhnutý rozpočet je
vyrovnaný, nakoľko príjmy sa rovnajú s výdavkami, je v súlade so zákonom,
odporučuje schváliť poslancami OZ. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce Dolné
Semerovce na roky 2021-2023 poslanci OZ brali na vedomie. Tvorí prílohu zápisnice.
8. VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady
Poslanec p. Oroslán navrhoval znížiť dane osobám starším ako 62r. Kontrolórka obce
Ing. Tureková upresnila, že znížiť dane nemôžeme, len dať úľavu na daniach
komunálnych odpadov a zapracovať do VzN obce. Obec však musí mať vymedzené
vo VZN úľavy ako: osoby nad 62r, držitelia ZŤP, alebo sú v hmotnej núdzi v rámci
medziach zákona. Osoby do konca januára majú možnosť požiadať o úľavu.
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Kontrolórka obce informovala prítomných aj o tom, že po inevntarizácii pohľadávok
na daniach je možné sa rozhodnúť o odpustení nedoplatkov v medziach zákona.
Poslanci OZ schválili VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady s tým, že budú o úľavách ešte
diskutovať v budúcom roku. Úrad urobí prieskum, aký výpadok z príjmu by bolo na
daniach, ak by schválili úľavu občanom nad 62 rokov. Tvorí prílohu zápisnice.
9. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dolné Semerovce
Starosta obce informoval prítomných, že každá obec má rozličný limit na obstaranie
hnutelného majetku, o akej výške nadobudnutia hnutelného majetku sa rozhoduje OZ.
Kontrolórka obce Ing. Tureková informovala prítomných, že niektorá obec ani nedá na
webovú stránku tie zásady, nakoľko je to interný predpis hospodárenia obci. Starosta
obce narvrhoval tento bod prerokovať na ďalšej schôdze po dopracovaní. Poslanci
súhlasili.
10. Správa o výsledku kontroly plnenia interpelácií vznesených na obecnom
zastupiteľstve v Dolných Semerovciach z rokovaní v I. polroku 2019
Poslanci OZ brali na vedomie.
11. Plán KČ hlavného kontrolóra obce Dolné Semerovce na 2. polrok 2020
Poslanci OZ brali na vedomie.
12. Plán práce HK na 1. polrok 2021
Poslanci OZ jednozmyseľne schválili.
13. Zriadenie inventarizačnej komisie na vykonanie inventarizácie majetku obce k
31.12.2020
Starosta obce navrhoval, aby inventarizačná komisia bola tá istá, ako v minulom roku.
Predseda: Henrich Csóvány, Ing.
Členovia: Vojtech Hornok, Ladislav Németh
Poslanci OZ jednozmyseľne schválili.
14. Plán práce OZ na rok 2021
Poslanci OZ jednozmyseľne schválili.
15. Diskusia
Poslanci Ing. Csóvány a p. Oroslán navrhovali umiestniť domáci kompostér
v cintoríne. Poslanec Ing. Csóvány navrhoval, aby v cintoríne separovali odpad, ktorý
odpad sa dá kompostovať rozdeliť, aby so separovaním sa znížili náklady za odvoz
odpadu.
Poslankyňa Mgr. Ballová sa informovala, ako bude školstvo riadené na základe
návrhu p.Gröhlinga, kto chce centralizovať riadenie na vyšší stupeň. Kontrolórka obce
Ing. Tureková odpovedala, návrh nie je ešte schválený, dotácie budú určite aj naďalej
poskytovať pre školstvo formou transferov ako doteraz, výkazy aj tak robili
pracovníčky OcÚ bez odmeny a riadenie školy.
Poslankyňa Mgr. Ballová poprosila vedenie obci, keď budú v budúcnosti zahraničné
granty, aby dali vedieť občanom, aby mohli sa rozhodnúť, na aký účel použiť
a navrhovala založiť občianske združenie na podávanie žiadosti. Kontrolórka obce
Ing. Tureková odpovedala, že zahraničné granty sú účelovo určené, takže občania ani
poslanci o tom nemôžu rozhodovať. Starosta obce dodal, že keby obec neprihlásila
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včas, tak dotáciu – zahraničný grant dostane iná obec, alebo inštitúcia, nakoľko
dotácia bola určená pre náš región. A dodal ešte, že poslankyňa Mgr. Ballová takisto
nesúhlasila s návrhom starostu obce spraviť prieskum medzi občanmi pre projekt
o detskom ihrisku. Poslanec p. Oroslán reagoval, že oni sa opýtali na facebooku. Na to
starosta obce reagoval, že facebook nie je obec. Obec Dolné Semerovce nemá
založenú oficiálnu facebookuvú stránku. Spravuje webovú stránku kam sa môžu
občania obrátiť so svojimi pripomienkami.
Poslankyňa Mgr. Ballová nesúhlasila s tým, že dotáciu dostala základná škola.
Starosta obce konštatoval, že pomocou dotácií sa podarilo kúpiť notebooky
a modernizovať elektrické kúrenie. Informoval prítomných, že problematika
elektrického vykurovania v základnej škole už bola pripomenutá na predošlých
schôdzach. Poslankyňa Mgr. Ballová aj sa priznala, že modernizovanie elektrického
vykurovania v budove zákadnej škole poslanci už pred dvoma rokmi schválili. Dodala,
že dotácie cez Bethlen Gábor Alap slúžia na to, aby s ich výsledkom posilnili
maďarskú identitu. Pracovníčka OcÚ Mgr. Baloghová poznamenala, že je to Základná
škola s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, čiže slúži pre tento cieľ.
Poslanec p.Németh vyjadril svoj nesúhlas s poslankyňou Mgr. Ballovou, nakoľko do
maďarskej školy momentálne sú prihlásení deti z rómskych rodín, ale je to základná
škola s vyučovacím jazykom maďarským. Starosta obce konštatoval, keďže sa
podarilo pomocou dotácií vykonať modernizáciu, oprava nezaťažila vlastný rozpočet
obce.
16. Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach prejednalo :
1. Výročná správa obce Dolné Semerovce za rok 2019
2. Úprava rozpočtu č. 4/2020
3. Stanovisko HK k úprave rozpočtu č. 4/2020
4. Správa o plnení rozpočtu za 3. štvrťrok 2020
5. Návrh rozpočtu na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023
6. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce Dolné Semerovce na roky 2021-2023
7. VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
8. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dolné Semerovce
9. Správa o výsledku kontroly plnenia interpelácií vznesených na obecnom
zastupiteľstve v Dolných Semerovciach z rokovaní v I. polroku 2019
10. Plán KČ hlavného kontrolóra obce Dolné Semerovce na 2. polrok 2020
11. Plán práce HK na 1. polrok 2021
12. Zriadenie inventarizačnej komisie na vykonanie inventarizácie majetku obce
k 31.12.2020
13. Plán práce OZ na rok 2021
Uznesenie č. 95
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach
Výročnú správu obce Dolné Semerovce za rok 2019 berie na vedomie.
Uznesenie č. 96
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach
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Úprava rozpočtu č. 4/2020 berie na vedomie a schvaľujú. Zvýšenie tak v príjmovej ako aj vo
výdavkovej časti rozpočtu o 28 854 €.
Upravený rozpočet:
Príjmy:
257 990 €
Výdavky:
248 364 €.
Uznesenie č. 97
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach
Stanovisko HK k úprave rozpočtu č. 4/2020 berie na vedomie. Konštatuje, že úprava je
pripravená podľa zákona.
Uznesenie č. 98
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach
Správa o plnení rozpočtu za 3. štvrťrok 2020 schvaľuje a berie na vedomie. S plnením
rozpočtu za 3. štvrťrok 2020 súhlasí:
v príjmovej časti sumou:
192 423,35 €
vo výdavkovej časti sumou: 191 927,73 €.
Uznesenie č. 99
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach
Návrh rozpočtu na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 berie na vedomie
a schvaľujú.
Uznesenie č. 100
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach
Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce Dolné Semerovce na roky 2021-2023 berie na
vedomie.
Uznesenie č. 101
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach
VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady schvaľuje.
Uznesenie č. 102
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dolné Semerovce budú odložené na
prerobenie. Prerokovať bude obecné zastupiteľstvo na ďalšej schôdzi.
Uznesenie č. 103
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach
Správa o výsledku kontroly plnenia interpelácií vznesených na obecnom zastupiteľstve
v Dolných Semerovciach z rokovaní v I. polroku 2019 berie na vedomie.
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Uznesenie č. 104
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach
Plán KČ hlavného kontrolóra obce Dolné Semerovce na 2. polrok 2020 berie na vedomie.
Uznesenie č. 105
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach
Plán práce HK na 1. polrok 2021 berie na vedomie.
Uznesenie č. 106
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach
Zriadenie inventarizačnej komisie na vykonanie inventarizácie majetku obce k
31.12.2020 berie na vedomie.
Uznesenie č. 107
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach
Plán práce OZ na rok 2021 schvaľuje a berie na vedomie.
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:
Henrich Csóvány, Ing.
Róbert Banda
Zapisovateľka:
Jana Baloghová, Mgr.

V Dolných Semerovciach, dňa 04.12.2020
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