Zápisnica
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Dolná Seč,
konaného dňa 28.03.2017

Prítomní:

Eugen Čornák, starosta obce
Poslanci: Karol Kasáš, Ing. Alexander Kúcs, Ing. Iveta Vargová, Ing.
Zuzana Bezáková PhD.. Jozef Kresťanke
Ďalší prítomní: Mgr. Adriana Kovács
zamestnanci obce: Zdenka Furdová, Andrea Hajduová
Verejnosť:
podľa prezenčnej listiny
Začiatok zasadnutia : 18.00 hod.
PROGRAM:
1. Otvorenie a schválenie programu
2. Určenie zapisovateľa
3. Určenie overovateľov zápisnice
4. Voľba návrhovej komisie
5. Kontrola plnenia uznesení
6. Interpelácia poslancov
7. Správa o kontrolnej činnosti
8. Zmena účtovnej podpoložky
9. VZN o niektorých podmienkach držania psov na území obce Dolná Seč
10. Žiadosť o odkúpenie pozemku
11. Žiadosť o prenájom pozemku
12. Diskusia
13. Záver

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
Rokovanie OZ otvoril Eugen Čornák, starosta obce. Privítal všetkých prítomných.
Starosta skonštatoval, že počet prítomných poslancov je 5 a OZ je uznášania schopné.
OZ schválilo program.
Uznesenie č. 1/2017 :
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
schvaľuje:
program rokovania
1. Otvorenie a schválenie programu
2. Určenie zapisovateľa
3. Určenie overovateľov zápisnice
4. Voľba návrhovej komisie
5. Kontrola plnenia uznesení
6. Interpelácia poslancov
7. Správa o kontrolnej činnosti
8. Zmena účtovnej podpoložky
9. VZN o niektorých podmienkach držania psov na území obce Dolná Seč
10. Žiadosť o odkúpenie pozemku

11. Žiadosť o prenájom pozemku
12. Diskusia
13. Záver

Hlasovanie:
Za:

počet
5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomný pri
hlasovaní:

0

meno a priezvisko poslanca
Jozef Kresťanko, Karol Kasáš, Ing. Alexander Kúcs,
Ing. Iveta Vargová, Ing. Zuzana Bezáková, PhD.

K bodu 2. Určenie zapisovateľa
Zapisovateľka:

Zdenka Furdová

Uznesenie č. 2/2017 :
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
určuje:

za zapisovateľku Zdenku Furdovú
Hlasovanie:
Za:

počet
5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomný pri
hlasovaní:

0

meno a priezvisko poslanca
Jozef Kresťanko, Karol Kasáš, Ing. Alexander Kúcs,
Ing. Iveta Vargová, Ing. Zuzana Bezáková, PhD.

K bodu 3. Určenie overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: Ing. Alexander Kúcs, Ing. Zuzana Bezáková, PhD.
Uznesenie e. 3/2017:
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
určuje:

za overovateľov zápisnice : Ing. Alexander Kúcs, Ing. Zuzana Bezáková, PhD.
Hlasovanie:
Za:

počet
5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomný pri
hlasovaní:

0

meno a priezvisko poslanca
Jozef Kresťanko, Karol Kasáš, Ing. Alexander Kúcs,
Ing. Iveta Vargová, Ing. Zuzana Bezáková, PhD.
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K bodu 4. Voľba návrhovej komisie
Návrhová komisia:

Ing. Iveta Vargová, Karol Kasáš

Uznesenie e. 4/2017 :
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
volí:

návrhovú komisiu v zložení : Ing. Iveta Vargová, Karol Kasáš
počet
meno a priezvisko poslanca
Hlasovanie:
Za:
Jozef Kresťanko, Karol Kasáš, Ing. Alexander Kúcs,
5
Ing. Iveta Vargová, Ing. Zuzana Bezáková, PhD.
Proti:
0
Zdržal sa:

0

Neprítomný pri
hlasovaní:

0

K bodu 5. Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce Eugen Čornák informoval poslancov OZ, že na predchádzajúcom zasadnutí OZ neboli
žiadne ukladacie uznesenia.
Uznesenie č. 5/2017 :
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
b e r i e na v e d o m i e :
informáciu starostu obce Eugena Čornáka , že na predchádzajúcom zasadnutí OZ neboli žiadne
ukladacie uznesenia.
Hlasovanie:
Za:

počet
5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomný pri
hlasovaní:

0

meno a priezvisko poslanca
Jozef Kresťanko, Karol Kasáš, Ing. Alexander Kúcs,
Ing. Iveta Vargová, Ing. Zuzana Bezáková, PhD.

K bodu 6. interpelácia poslancov
Ing. Zuzana Bezáková, PhD. :
1. Žiada zasielať emailom informáciu o tom, že sa nebude konať plánované zasadnutie OZ. Starosta
obce: z dôvodu chorobnosti a z dôvodu, že nemal žiadny materiál na prerokúvanie sa nekonalo
plánované zasadnutie OZ.
2. Kde sa môže vynášať zelený bioodpad a konáre a kedy budú kontajnery na jarné upratovanie.
Starosta obce : zelený odpad sa môže nosiť na dohodnuté miesto pri Lapoši a miesto označí
tabuľami a kontajner na jarné upratovanie bude týždeň po veľkej noci a použitý olej môžu doniesť
po nahlásení na obecný úrad kde je na to nádoba.
Ing. Iveta Vargová sa pýta:
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Či dúchadlo na ČOV-ke, ktoré sa pokazilo nebolo poistené. Starosta obce : nebolo poistené a toto
dúchadlo nebolo pokazené ale zodraté a podľa vyjadrenia v Nových Zámkoch neopraviteľné
a vyjadrenia a fotodokumentácie opotrebovania z Topoľčian, by oprava stála viac ako nové
dúchadlo.
2. Či predtým bolo tiež pokazené dúchadlo. Starosta obce: nie predtým bolo pokazené čerpadlo,
a bude sa musieť stretnúť so starostkou obce Horná Seč a riešiť situáciu ohľadne fungovania ČOVky po skončení skúšobnej lehoty.
3. Kedy futbalisti, ktorí v januári a februári chodili do Športového areálu (ďalej len ŠA) vyplatia alebo
doplatia za používanie ŠA, lebo na základe doloženého príjmu zo ŠA, ktorý si vyžiadala od
účtovníčky a evidencie, ktorú si viedla a predložila, nie je všetko zaplatené. Starosta obce sa pýtal
účtovníčky či v doloženom doklade o príjme boli všetky príjmy. Účtovníčka odpovedá, že všetko čo
bolo zaplatené je na vyžiadanom doklade o príjme zo ŠA. Starosta obce odpovedal, že sa do
najbližšieho zasadnutia na to pozrie.
K bodu 7. Správa o kontrolnej činnosti
Hlavná kontrolórka oboznámila prítomných so správou z kontrolnej činnosti za rok 2016.

Uznesenie č. 6/2017 :
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
a) p r e r o k o v a l o :
predloženú správu z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
b) s c h v a ľ u j e :
predloženú správu hlavnej kontrolórky obce z kontrolnej činnosti za rok 2016 v súlade s ustanovením
§ 18f odsek 1 písmeno e/zákona o obecnom zriadení.
Hlasovanie:
Za:

počet
5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomný pri
hlasovaní:

0

meno a priezvisko poslanca
Jozef Kresťanko, Karol Kasáš, Ing. Alexander Kúcs,
Ing. Iveta Vargová, Ing. Zuzana Bezáková, PhD.

K bodu 8. Zmena účtovnej podpoložky
OZ prerokovalo zmenu účtovnej podpoložky.
V nadväznosti na vypustenie podpoložky ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie 637023
Kolkové známky opatrením MF SR zo 7.decembra 2016 č. MF019194/2016-421. ktorým sa mení
a dopĺňa opatrenie MF SR z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42 ktorým sa ustanovuje druhová
klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení
neskorších predpisov s účinnosťou od 1.1.2017 sa namiesto uvedenej podpoložky výdavky na správne
poplatky a súdne poplatky elektronickými kolkami klasifikujú na podpoložke 637012 Poplatky
a odvody.
Podpoložka ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie 637023 Kolkové známky bola
vypustená z dôvodu novej formy úhrady správnych a súdnych poplatkov prostredníctvom
elektronických kolkov v súlade s novelou zákony č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.
Uznesenie é. 7/2017 :
4

Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
a) p r e r o k o v a l o :
zmenu účtovnej podpoložky ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie 637023 Kolkové
známky opatrením MF SR zo 7.decembra 2016 č. MFO19194/2016-421.

b) b e r i e n a v e d o m i e :
zmenu účtovnej podpoložky ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie 637023 Kolkové
známky opatrením MF SR zo 7.decembra 2016 č. MFO 19194/2016-421, ktorým sa mení a dopĺňa
opatrenie MF SR z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42 ktorým sa ustanovuje druhová
klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení
neskorších predpisov s účinnosťou od 1.1.2017 sa namiesto uvedenej podpoložky výdavky na správne
poplatky a súdne poplatky elektronickými kolkami klasifikujú na podpoložke 637012 Poplatky
a odvody.
Hlasovanie:
Za:

počet
5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomný pri
hlasovaní:

0

meno a priezvisko poslanca
Jozef Kresťanku. Karol Kasáš, Ing. Alexander Kúcs,
Ing. Iveta Vargová, Ing. Zuzana Bezáková, PhD.

K bodu 9 . VZN o niektorých podmienkach držania psov na území obce Dolná Seč
Starosta obce predložil na prerokovanie a schválenie pripomienkovaný Návrh VZN o niektorých
podmienkach držania psov na území obce Dolná Seč a oboznámil OZ s doručenými pripomienkami.
Starosta obce dal hlasovať za pôvodný návrh.
Hlasovanie:
Za:

počet
0

meno a priezvisko poslanca

Proti:

5

Jozef Kresťanku, Karol Kasáš, Ing. Alexander Kúcs,
Ing. Iveta Vargová, Ing. Zuzana Bezáková, PhD.

Zdržal sa:

0

Neprítomný pri
hlasovaní:

0

Starosta obce dal hlasovať za pripomienky
meno a priezvisko poslanca
počet
Hlasovanie:
Jozef Kresťanko, Karol Kasáš, Ing. Alexander Kúcs,
5
Za:
Ing. Iveta Vargová, Ing. Zuzana Bezáková, PhD.
Proti:
0
Zdržal sa:

0

Neprítomný pri
hlasovaní:

0

Následne zopakoval pripomienky, ktoré odsúhlasili, na čo sa zistilo že niektorý poslanci si mysleli že
hlasujú za pôvodne pripomienkované znenie §6 a iný za pripomienkované znenie bez bodu č.l.
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Starosta obce vzhľadom k zmätku pri schvaľovaní stiahol návrh z rokovania s tým, že sa to po stretnutí
poslancov a doplnení §6 znova zaradí do programu najbližšieho zasadnutia OZ.
Uznesenie č. 8/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
a) p r e r o k o v a l o :
Návrh VZN o niektorých podmienkach držania psov na území obce Dolná Seč
b) s a n e u z n i e s l o : na schválení VZN o niektorých podmienkach držania psov na území obce
Dolná Seč
v

K bodu 10. Žiadosť o odkúpenie pozemku
Starosta obce informoval OZ so žiadosťou p. Melicherčíka, bytom Dolná Seč č. 45, nar. 12.2.1966
o odkúpenie výmery 217 m2 z parcely KHE č. 246/1. Menovaná parcela KÍ IE č. 246/1 je o výmere
34 555 m2 na LV č. 1. Menovaný podiel je vypočítaný na vytyčovacom náčrte na návrhu na odkúpenie
pozemku.
OZ prerokovalo uvedenú žiadosť a schválilo uvedenú parcelu ako prebytočný majetok a poverilo
starostu obce o obstaranie znaleckého posudku.
Uznesenie č. 9/2017:
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
a) p r e r o k o v a l o:
žiadosť o odkúpenie pozemku p. Melicherčíka, bytom Dolná Seč č. 45, nar. 12.2.1966 o odkúpenie
výmery 217 m2 z parcely KHE č. 246/1,
b) s c h v a ľ u j e :
v súlade s §3 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce, parcelu č.246/1 o výmere 217m2 v
k. ú. Dolná Seč zapísaný na LV č. 1 za prebytočný majetok,
c) p o v e r u j e :
starostu obce na obstaranie znaleckého posudku
Hlasovanie:
Za:

počet
4

Proti:

0

Zdržal sa:

1

Neprítomný pri
hlasovaní:

0

meno a priezvisko poslanca
Jozef Kresťanko, Karol Kasáš, Ing. Alexander Kúcs,
Ing. Iveta Vargová,
Ing. Zuzana Bezáková, PhD.

K bodu 11, Žiadosť o prenájom pozemku
Starosta obce Eugen Cornák, predložil na prerokovanie žiadosť Ing. Juraja Csosza, Dolná Seč 94, 935
31 Dolná Seč, o prenájom pozemku za futbalovým ihriskom v Dolnej Seči, za účelom chovu koňa.
Jedná sa o časť parcely 247/1. približne 1/3 z výmery tejto parcely. Reálny stav pozemku je že obec
nemá dostatok ľudských zdrojov, aby zabezpečila riadnu údržbu uvedeného pozemku. Výpožičkou sa
v oblasti údržby a starostlivosti o majetok, ako aj v oblasti jeho hospodárneho využitia v prospech
potrieb obce. dosiahne riadna starostlivosť a údržba prenechaného majetku .
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v oblasti údržby a starostlivosti o majetok, ako aj v oblasti jeho hospodárneho využitia v prospech
potrieb obce, dosiahne riadna starostlivosť a údržba prenechaného majetku .
OZ uvedenú žiadosť prerokovalo a schválilo vyššie uvedený pozemok žiadateľovi prenechať do
výpožičky, za predpokladu riadnej starostlivosti o pozemok, neporušovania verejného záujmu
a k uspokojovaniu potrieb obce na dobu 5 rokov.
Uznesenie č. 10/2017:
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
a) p r e r o k o v a 1o : žiadosť o prenájom pozemku
b) s c h v a ľ u j e : prenechanie časti pozemku na p. č. 247/1, v k. ú. Dolná Seč. obec Dolná Seč,
vedenom na LV č.l, do výpožičky na dobu 5 rokov p. Ing. Jurajovi Csoszovi, nar. 29.03.1951,
bytom Dolná Seč 94, 935 31, za predpokladu riadnej starostlivosti o pozemok, neporušovania
verejného záujmu a k uspokojovaniu potrieb obce.
Hlasovanie:
Za:

počet
5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomný pri
hlasovaní:

0

meno a priezvisko poslanca
Jozef Krcsťanko. Karol Kasáš. Ing. Alexander Kúcs,
Ing. Iveta Vargová, Ing. Zuzana Bezáková, PhD.

K bodu 12. Diskusia
Pripomienky od občanov:
— p. Kamenský: oboznámiť občanov obce, kde môžu dávať bioodpad, a to vyhlásením
a zverejnením na obecnej tabuly a internetovej stránke obce, a označiť uvedené miesta
tabuľami - starosta obce : dá vyrobiť tabule s nápisom konáre a zelený odpad a následne sa
umiestnia na miesto, kde budú môcť občania tento bioodpad vynášať,
— p. Bezák: či cez pozemok uvedený v žiadosti o odkúpenie pozemku nejde kanalizácia, alebo nie
je v nejakom ochrannom pásme - starosta obce : nevedie tadiaľ kanalizácia a ani nie je
v ochrannom pásme,
— p. Bezák: či znalecký posudok nemá dať vypracovať ten, kto podá žiadosť o odkúpenie hlavná kontrolórka: nie podľa zákona ho má dať vypracovať starosta obce a potom sa zahrnie
do ceny,
p. Kamenský: či sa nedá niečo robiť so stále sa zvyšujúcim počtom áut, ktoré parkujú na
hlavnej ulici a bránia vo výhľade vychádzajúcim autám, a s obmedzením rýchlosti nejakými
spomaľovačmi, alebo radarom na tejto ceste, pretože veľa áut a motoriek prechádzajúcich po
ulici nedodržiava rýchlosť - starosta obce : cesta ani zelený pás nie je obecná, ale pokúsi sa
vybaviť značky a aj radar,
— p. Lichý: koľko stála hudba na dni obce a či sa nemôže objednať viac kapiel za tú cenu a pre
rôzne kategórie občanov - starosta obce: treba takú kapelu, ktorá pritiahne občanov
— p. Vargová: štrkom upravený priestor pred obecným úradom, či je podľa projektu, ktorý
schvaľovali, lebo zatiaľ to takto nevyzerá dobre - starosta obce dodal, že to je len začiatok
úprav, že sa to bude robiť postupne ako budú peniaze
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K bodu 13. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí a ukončil zasadnutie OZ o 19.12 hod..

Zapísala: Furdová Zdenka

/

Eugen Čornák
starosta obce

Overovatelia:

Ing. Alexander Kúcs

........................
podpis
►

Ing. Zuzana Bezáková. PhD.

f

.....
podpis
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