Zápisnica
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Dolná Seč,
konaného dňa 24.09.2018
Prítomní:

Eugen Čornák, starosta obce
Poslanci: Ing. Iveta Vargová, Ing. Zuzana Bezáková PhD., Jozef Kresťanko,
Karol Kasáš
Ďalší prítomní: Mgr. Adriana Kovács, zamestnanec obce: Andrea Hajduová
Ospravedlnený: Ing. Alexander Kúcs
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. Čerpanie rezervného fondu na kapitálové výdavky
8. Komunitný plán sociálnych sluţieb
9. Rozpočtové opatrenie
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
Rokovanie obecného zastupiteľstva obce Dolná Seč (ďalej len OZ) otvoril Eugen Čornák,
starosta obce. Na zasadnutí sa nezúčastnil Ing. Alexander Kúcs, ktorý sa vopred ospravedlnil
z neúčasti na zasadnutí OZ. Starosta skonštatoval, ţe počet prítomných poslancov je 4 a OZ je
uznášania schopné.
Ing. Zuzana Bezáková, PhD: vzhľadom na väčšie mnoţstvo prítomných občanov navrhla umoţniť
vyjadriť sa občanom počas rokovania k jednotlivým bodom ak sa slušne prihlásia. Starosta navrhol
ponechať tradičnú rokovaciu štruktúru, v ktorej občania majú moţnosť vyjadriť sa v diskusii.
OZ schválilo program.
Uznesenie č.20/2018 :
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
schvaľuje:
program rokovania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie a schválenie programu
Určenie zapisovateľa
Určenie overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Interpelácia poslancov
Čerpanie rezervného fondu na kapitálové výdavky
Komunitný plán sociálnych sluţieb
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9. Rozpočtové opatrenie
10. Rôzne
11. Diskusia
12.Záver

Za:

počet
3

Proti:

0

Zdržal sa:

1

Hlasovanie:

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

K bodu 2. Určenie zapisovateľa
Zapisovateľka:

Andrea Hajduová

Uznesenie č. 21/2018 :
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
určuje:
za zapisovateľku Andreu Hajduovú.

Za:

počet
4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Hlasovanie:

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

K bodu 3. Určenie overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: Ing. Zuzana Bezáková, PhD., Jozef Kresťanko
Uznesenie č. 22/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
určuje:
za overovateľov zápisnice: : Ing. Zuzana Bezáková, PhD., Jozef Kresťanko

Za:

počet
4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Hlasovanie:

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

2

K bodu 4. Voľba návrhovej komisie
Návrhová komisia:

Karol Kasáš, Ing. Iveta Vargová

Uznesenie č. 23/2018 :
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
volí:
návrhovú komisiu v zloţení : Karol Kasáš, Ing. Iveta Vargová

Za:

počet
4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Hlasovanie:

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

K bodu 5. Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce Eugen Čornák oboznámil prítomných poslancov, ţe na predchádzajúcom
zasadnutí bolo ukladacie uznesenie č.15/2018, ktoré sa týkalo vypracovania prevádzkového poriadku
ŠA poslancami OZ v Dolnej Seči. Nakoľko vypracovanie predmetného prevádzkového poriadku si
vyţaduje dlhší čas, predloţenie sa posúva na nasledujúce plánované zasadnutie OZ.
Uznesenie č.19/2018 mesačné splácanie Komunálneho univerzálneho úveru na ŠA v DEXIA,
konštatovanie plní sa.
Uznesenie č. 24/2018 :
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
schvaľuje :
predloţenie vypracovaného návrhu prevádzkového poriadku ŠA na nasledujúce plánované zasadnutie
OZ

Za:

počet
4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Hlasovanie:

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

Berie na vedomie: plnenie uznesenia č. 19/2018
K bodu 6. Interpelácia poslancov
Ing. Zuzana Bezáková, PhD : doplniť do SMS systému informáciu o konaní obecného
zastupiteľstva, navrhuje zistiť hodinovú spotrebu energie umelého osvetlenia multifunkčného ihriska
buď z dokumentácie k ihrisku, alebo ponechať pustené osvetlenie nap. 20minút, odčítať počiatočný
a konečný stav elektromera a vypočítať hodinovú spotrebu, ku ktorej by sa ešte pričítala menšia
finančná rezerva a tak by sa stanovila cena za prenájom osvetlenia multifunkčného ihriska. Nový
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cenník by bol súčasťou prevádzkového poriadku. Hlavný kontrolór Mgr. Adriana Kovács odpovedá ,
ţe cenník za prenájom ŠA nie je dobré mať v prevádzkovom poriadku.
Ing. Iveta Vargová: je uţ stanovený stavebný dozor na chodníky?
Eugen Čornák: jednal som s firmou, ktorá to realizuje a stanovila stavebný dozor, ktorý bude
vykonávať kontrolu raz za týţdeň
Karol Kasáš: výrub čerešní kedy bude výsadba, starosta obce presunul túto tému do rôzne.

K bodu 7.
Čerpanie rezervného fondu na kapitálové výdavky
Starosta obce predniesol návrh na čerpanie rezervného fondu nasledovne:
1. Prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 1801,56€ na kanalizačnú prípojku
pre rodinný dom č. 213
Ing. Zuzana Bezáková, PhD: Vyjadrila nesúhlas, aby sa kanalizačná prípojka hradila z rezervného
fondu, ale sa má hradiť z beţného rozpočtu. Mgr. Adriana Kovács sa vyjadrila, ţe je to nad 1700€ čo
je hranica hodnoty dlhodobého hmotného investičného majetku ďalej DHIM, ktorý je potrebné
odpisovať, nakoniec však konštatovala, ţe tento DHIM je moţné čerpať aj z beţného rozpočtu len
kvôli opatrnosti z hľadiska čerpania by bolo lepšie toto čerpať z rezervného fondu keďţe
z rezervného fondu je moţné čerpať len kapitálové výdavky. Taktieţ podotkla napríklad ak je nejaký
občan v sociálnom zariadení a poţiada obec o príspevok obec je povinná mu prispieť. Toto podotkla
na margo nesúhlasu poslancov s týmto čerpaním, ako príklad kedy by mohli v beţnom rozpočte tieto
finančné prostriedky chýbať.
Ing. Zuzana Bezáková PhD, však uviedla, ţe pri porovnaní s rozpočtom z roku 2015 aţ doposiaľ
evidujeme jeho zvýšenie o takmer 50.000€, takţe nevidí dôvod, aby sa nemohla prefinancovať
predmetná prípojka z beţného rozpočtu.
2.Zostatok finančných prostriedkov na účte rezervného fondu v sume 6089,60 € bude použité na
dobudovanie chodníkov
Ing. Zuzana Bezáková PhD.: Koľko bude stáť dobudovanie chodníkov:
Eugen Čornák: Nevie koľko to bude stáť.
Ing. Zuzana Bezáková PhD: Vieme, ţe nemáme dostatok finančných prostriedkov, prečo uţ nemáme
nejaké cenové ponuky na dobudovanie chodníkov a taktieţ podmienky úveru?
Eugen Čornák: m2 chodníkov je 90€ z fondov ale tam sú iné ceny tam je započítané aj neviem čo
Adriana Kovács: navrhla OZ schváliť čerpanie rezervného fondu, následne si zobrať úver na dostavbu
chodníkov a z úveru potom presunúť vyčerpanú čiastku do rezervného fondu
Uznesenie č. 25/2018 :
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
a/ prerokovalo Čerpanie rezervného fondu na kapitálové výdavky
b/ Schvaľuje prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 1801,56€ na kanalizačnú
prípojku pre rodinný dom č.213. Konštatuje, ţe úhrada predmetnej prípojky uţ bola v čase zasadnutia
obecného zastupiteľstva uhradená z beţného rozpočtu.
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meno a priezvisko poslanca

Za:

počet
0

Proti:

4

Karol Kasáš, Jozef Kresťanko,
Ing. Iveta Vargová, Ing. Zuzana Bezáková, PhD.

Zdržal sa:

0

Hlasovanie:

Konštatovanie: predloţený návrh nebol schválený

c/ schvaľuje pouţiť zostatok finančných prostriedkov z rezervného fondu v sume 6089,60€
na dobudovanie chodníkov v obci.
meno a priezvisko poslanca

Za:

počet
0

Proti:

4

Karol Kasáš, Jozef Kresťanko,
Ing. Iveta Vargová, Ing. Zuzana Bezáková, PhD.

Zdržal sa:

0

Hlasovanie:

Konštatovanie: predloţený návrh nebol schválený

Uznesenie č.26/2018 :
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
Schvaľuje: Komunitný plán sociálnych sluţieb Programové obdobie 2018-2025

Za:

počet
4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Hlasovanie:

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

K bodu 9 . Rozpočtové opatrenie
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
Ing. Zuzana Bezáková PhD.: nevedeli sme , ani ţe bola výzva, ani ţe bola podaná ţiadosť na nákup
a rekonštrukciu autobusových zastávok
Eugen Čornák: koncom roka dáva Ministerstvo financií výzvy a podarilo sa mi získať maximálnu
čiastku. To isté bolo aj na okná, opláštenie na kultúrnom dome.
Ing. Zuzana Bezáková PhD.: To je pekné, ale ide o komunikáciu, o ničom sme nevedeli.
Ing. Iveta Vargová: ako bude vyúčtovanie?
Eugen Čornák: kvetináče, smetné koše, polepy autobusových zastávok financuje obec 1350€,
myslím, ţe tento projekt je super
Ing. Zuzana Bezáková PhD.: Myslím, ţe súťaţ nemala byť vypísaná na čiastku, ktorú dostaneme od
štátu, keďţe spoluúčasť obce má byť 10%. Zmluva mala byť dotácia 13500€ plus 1350€ aby to bolo
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ako celok, pretoţe teraz máme krytých zmluvou len 13500€ a spoluúčasť obce má byť 10%. Je teda
moţné, ţe časť dotácie budeme musieť vrátiť. Taktieţ je v Zmluve o dielo čl.IV. bod 1. napísané, ţe
cena za zhotovenie predmetu zmluvy je doloţená poloţkovitým rozpočtom zhotoviteľa, ktorý tvorí
prílohu k tejto zmluve a je jej neoddeliteľnou súčasťou. Avšak predmetná príloha nie je zverejnená
a nebola mi sprístupnená.
Eugen Čornák: Táto zmluva bolo skopírovaná z tej zmluvy čo bola na rekonštrukciu kultúrneho
domu.
Adriana Kovács: Uviedla, aby si poslanci skontrolovali poloţkovite všetko pri preberaní diela.
Poslanci sa dohodli, ţe budú prítomný pri preberaní predmetu zmluvy Rekonštrukcia a výmena
autobusových zastávok, svoju prítomnosť pri preberaní podpíšu. Chcú zároveň vidieť poloţkovitý
rozpočet predmetného diela.
Uznesenie č. 27/2018 :
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
Berie na vedomie: rozpočtové opatrenie poskytnutej dotácie na čiastočnú úhradu akcie
Rekonštrukcia a výmena autobusových zastávok v obci Dolná Seč na kapitálové výdavky

Za:

počet
4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Hlasovanie:

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

K bodu 10. Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč prerokovalo:
1. Petíciu proti výrubu čerešní
Eugen Čornák predniesol: Pred tromi rokmi obec poţiadala o dotáciu na dobudovanie chodníkov,
maximálna dotácia bola 100.000€ na tento projekt my sme dostali 99.840 to znamená 140€ nám
zobrali ale pán Boh zaplať aj za toto. Podľa európskych noriem je šírka chodníka 150cm, šírka
chodníka sa počíta od toho múrika, ktorý máme všetci na plote. Potom sú tam vjazdy do dvorov 3,5m
ohraničené sú cestnými obrubníkmi. Nakoľko tých 150cm zasahovalo do niektorých čerešní tie
museli ísť von, druhá vec tie čerešne sa vysádzali neviem ak sa ja dobre pamätám, neviem moţnáţe
si vy dobre pamätáte, ja si pamätám ešte tie prvé potom sa vybrali a asi to je uţ, koľko som tu uţ? 12
pred takými 20 rokmi sa to asi vysádzalo. Minimálne 15 rokov a ako sa to vysádzalo ľudia dostali
stromky jeden vysadil od plotu150 druhý 140 160 180. Teraz si zoberte ja som, ja mám rád stromy to
nebolo, ţe nie a druhá vec keď ja začnem idem do hĺbky 30 cm 10 cm od pňa od kmeňa pokazím tie
oné mám istotu, ţe ten strom ostane? Karol ty si tieţ záhradník
Karol Kasáš: Nie nezostane ale chcem sa spýtať teraz napríklad na našu zostane? Teraz keď sme
zničili pol dediny ale zničia sa aj tieto alebo sa zničí celá strana alebo ako to bude?
Eugen Čornák: Nakoľko nastala histéria predvolebná tak som poţiadal pána Mráza, ktorý to má na
starosti tento výrub stromov pre všetky obce v okrese Levice, pre Tekovský región ona má na to
jediný oprávnenie sme prešli tie stromy sme prešli tie stromy, ktoré sú označené krúţkom je to na
kmeni nastriekané tie musia ísť von, ktoré nie sú poznačené krúţkom sú tam choré stromy, ktoré
musia ísť von sú tam smreky a čerešne tie musia ísť von čo sú nastriekané krúţkom a keď povedia
občania môţu ísť všetky von ja by som bol rád potom sa môţu nasádzať nové ale musia sa dodrţať
250 kríkov ruţí zatrávniť to je v projekte, to je v cene. Pôvodný terén všetko ostáva. A ja som toho
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názoru keď ľudia chcú mať tie čerešne ale nech si kaţdý uvedomí, ţe postavia sa nové chodníky
pekné sivé začnú čerešne padať to bude za chvílu s prepáčením ako hnoj lebo to sa tá čerešňa farbí to
z toho betónu nepôjde a čo potom povedzte mi čo potom? Teraz sa bavme o tom čo s tými stromami
tie čo zavadzajú musia ísť von alebo nechajme tak vráťme peniaze a nespravme chodníky.
Karol Kasáš: Teoreticky by sa aj tak dalo, dokúpiť nové na komplet ale ešte tieto staré nevyťať dá sa
vyťať potom keď sa popri ňom chytí nový.
Eugen Čornák: A ešte jedna vec alternatíva je taká nie alternatíva ale kaţdý rok teraz do konca 15.11.
sa podáva na ţivotné prostredie odkedy som starosta to je dvanásty rok, kaţdý rok takýto štós na
kanalizáciu papierov raz sme dostali na tú Vašu ulici raz, to bolo 5.000.000 korún na tú
prečerpávačku to sme dostali 2008 čo keď náhodou čert nespí dostaneme peniaze na kanalizáciu.
Kanalizácia na tejto hlavnej ceste je vedená kaţdý v jarku, čo potom?
Ing. Iveta Vargová: Teraz čakáme od 2008 a ešte to nemáme
Eugen Čornák: A koľko sme čakali na oné na toto dva roky sme čakali, dobre ja som pre kaţdú
alternatívu ja som naklonený, nie je problém ale ja si myslím, ţe toto sa musí prebrať stavenisko
a potom musíme zapracovať na budúci rok do rozpočtu na výsadbu tých stromkov. Moţná budú
nejaké výzvy na obnovu dediny, moţná ale dotedy nech nikto mi nevraví, tie stromy, ktoré zavadzajú
musia ísť von alebo potom nestavajme chodníky vráťme peniaze a nebudeme mať chodníky.
Karol Kasáš: My sa uţ rozprávame o tom, ţe čo potom
Ing. Iveta Vargová : Teraz sa nebavíme o tom tie chodníky musia byť peniaze na to nemáme
Teraz si zoberte, ţe ten starý strom ostane môţe byť taká alternatíva, ţe vytlačí ten chodník Karol?
Karol Kasáš: Čerešňa
Eugen Čornák: a koľko je na tejto strane prešiel si?
Karol Kasáš: Tie sú blízko, tam sú dve kocky a je strom, tie sú blízko ano to je pravda
Eugen Čornák: Keď je 160tka tak to znamená, ţe má ostať, povedz mi ty keby si si robil chodník
nechal by si si ako súkromná osoba, nechal by si si vedľa obrubníka strom 10cm?
Karol Kasáš: Nechal ja hej ja som ja, ja lúbim zeleň, odkedy tu sedím a to tu poznám sa nevysadilo nič
všetko sa len vyťalo. Ja viem, ţe to musí ísť teraz von ale sa tu nič nevysadilo. Nič.
Štefan Varga: Mne sa napríklad nepáčia čerešne ja nechcem čerešňu pred domom. Kaţdý má svoj
názor.
Milan Ţierik: My ich chceme. Tie stromy sú 170 180 cm od múrika a sú označené, akoţe ţe majú ísť
von. Ten starý strom ten uţ koreň nedvíha, tam korene idú do zeme.
Eugen Čornák: Počúvajte ma to som ja neznačil, verte mi, to som ja neznačil to značil odborník, ktorý
označil farbou tento von a je tam ešte pred pani Czúdorovou tam je taký smrek veľký, ľudia si
nasadili pred dom, tam je taký smrek, ţe budeme potrebovať plošinu a to vôbec nesadili. Ľudia si
nasadili smreky aj višne aj slivky kto to vôbec nesadila a prečo si kaţdý keď chcem mať čerešňu, ja
som toho názoru ja si zasadím doma. Ja som tu mal javor voľakedy, ja som inšie na jeseň nerobil len
chodil s košom a zbieral listy a ţiadny osoh som z toho nemal. Nemohol som ani zavárať ani pálenku
páliť nič.
Karol Kasáš: Dobre pozri po iných dedinách čo je robia sa výsadby za státisice aj listnaté aj ihličnaté.
Eugen Čornák: Spravme tak, ţe spravme tak, ţe dajme ich von a spravme plán, nabudúci rok sa budú
vysádzať nejaké okrasné stromy, ktoré nebudú robiť špiniť. Pozrite sa pred domami tam na druhej
strane ešte teraz sú tam kvôstky. Jeden chce mať čerešňu, druhý nechce mať čerešňu tak teraz ako
babo raď.
Karol Kasáš: tak budeme striedať, čerešňa , javor, višňa.
Ing. Iveta Vargová: a okrasné čerešne
Milan Ţierik: Ale tie stromy sú 160,175,180 cm od múrika a sú označené, prečo by mali ísť von?
Ing. Iveta Vargová: Tie by nemali byť označené potom to nie sú tie choré stromy čo povedal?
Eugen Čornák: Ja pozrite sa ja som len drţal meter on povedal poznač toto poznačil som. To neni
moje.
Miroslav Benkei: Môj názor je jeden, ţe ja som zástancom zelene ja som toľko stromov vysadil čo
druhý topánok nezodral, hovorím tie čerešne dobre necháme ich mne to ide na nervy toľko listov
a ţiadny osoh z toho nemáme ale dáme nové chodníky tie korene vytláčajú veľké kocky a tie malé
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kocky tie nám doničia doničia vytlačí von, môj názor. Aké následky budú potom. Mne je jedno pre
mňa nech je tam čerešňa.
Pavol Lichý: Ja sa spýtam jedno pán starosta boli viacej mám odfotené tie stromy aj 180 čo si dal
vyťať cm máš na to povolenie na výrub stromov odpovedaj mi.
Eugen Čornák: Pán Mráz nám robí povolenie
Pavol Lichý: Nie doteraz čo si vyťal.
Eugen Čornák: Pán Mráz robí a on to má a tieţ som mu povedal tuto bola čerešňa tuto bola čerešňa
všetko, nebolo povolenie na to lebo ja som
Pavol Lichý: tak si to spravil protizákonne si vyrúbal tie stromy
Eugen Čornák: Áno protizákonne som vyrúbal štyri čerešne
Pavol Lichý: Ano? a za to nehanbíš, ţe si robil protiprávne?
Eugen Čornák: Nie lebo ja som potreboval aby sa robili chodníky a to povolenie sa teraz robí
dodatočne
Pavol Lichý: No to budeme vidieť.
Milan Ţierik: Lebo doteraz ţiadne nebolo vydané a teraz počas prác je vegetačné obdobie.
Eugen Čornák: Nie
Jozef Kresťanko: Nie je vegetačné obdobie, ovocný strom sa môţe po zbere vyťať.
Ginčai: Navrhujem aby sme pokračovali podľa programu toto tu nemá riešenie dobre?
Eugen Čornák: Počkajte ešte chcem povedať k tej petícii, pán Ţierik ja navrhujem lebo petícia sa musí
preskúmať. Navrhujem pani Bezáková, pani Vargová a pán Kúcs ten neni, komisiu, ktorá prejde
petičné hárky lebo ja som tam videl nejaké nezrovnalosti ale to uţ to je na Vás a Vy tie petičné hárky
skontrolujete a dáte stanovisko do 10 dní to malo byť v piatok bolo podané, v piatok bolo podané,
komisia s pani Hajduová tá to prebrala Bezáková, Vargová vy tri ţeny dáte to dokopy dobre?
Ing. Zuzana Bezáková: Teraz ale ja nerozumiem logicky čo chcete robiť, dobre ja môţem skontrolovať
petičné hárky.
Eugen Čornák : skontrolovať petičné hárky či sú podľa zákona, či spĺňajú všetky poţiadavky dobre?
Ďalej sa prítomní pýtali kde sú kmene z čerešní:
Eugen Čornák: zobrali si ich obyvatelia pred ktorými čerešne boli.
Prítomní konštatovali, ţe to je majetok obce
Eugen Čornák: A keď ste oberali čerešne čí to bol majetok? Ja môţem nakladať s majetkom obce do
sumy 50000.
Adriana Kovács: v slovenských korunách to je
Prítomní konštatujú, nespokojnosť s kvalitou práce aktuálnej výstavby chodníkov, sú veľmi krivo
spravené
Eugen Čornák: musí to byť presne podľa projektu inak nám to nepreplatia
Ing. Iveta Vargová: chodníky sa podľa projektu majú podsypávať tromi vrstvami štrku a doteraz sa
podsypávajú iba dve vrstvy
Eugen Čornák: Starosta odpovedal, ţe sa pýtal aj iných starostov a ţe stačia dve vrstvy
Miroslav Kamenský: medzi chodníkom a múrikmi oplotenia sa nedáva nopová fólia, vplyvom počasia
budú všetky múriky poškodené, taktieţ sú chodníky spádované smerom ku plotom.
Eugen Čornák: Tá fólia nie je v projekte. Zajtra pôjdem osobne s vodováhou to premerať, pred pani
Prišťákovou som to dal rozobrať.
Miroslav Kamenský: Keď máme toľké peniaze na zastávky, tak nemáme 500€ na fóliu?
Pavol Lichý: Prečo nebola predloţená projektová dokumentácia k nahliadnutiu občanom?
EČ: Toto nevyţaduje stavebné povolenie len ohlásenie drobnej stavby. Trnavská firma robili verejné
obstarávanie, vyhrala spoločnosť V.I.Trade, ktorá to realizuje subdodávateľsky.
Termín je 26.10.2018, dodali 6cm červenú dlaţbu miesto 8 cm, ktorá momentálne nie je na trhu aţ
16.10.2018 spoločnosť Semmerlock začne túto 8cm červenú dlaţbu vyrábať.
Adriana Kovács: Hlavná kontrolórka navrhla, ţe obec si môţe zvoliť aj spôsob kontroly staveniska
tak, ţe bude mať vlastný stavebný dozor, ktorý dohliadne na kvalitu odvedenej práce, toto však bude
musieť obec uhradiť.
Eugen Čornák: zvolá sa pracovné stretnutie , kontrolný deň.
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Miroslav Kamenský: konštatoval aby sa v obci robili poriadne a s platnými povoleniami do budúcna.
Iveta Vargová: navrhuje označené čerešne vypíliť a potom stretnutie čo ďalej či vyrúbať aj ostatné
alebo nie.
Ján Varga: Partia čo tu pracuje nie je ani mentálne ani fyzicky spôsobilá na prácu a taktieţ nemajú
technické podmienky na zhutnenie podkladu chodníkov tak ako to vyţaduje projektová
dokumentácia. Pri preberaní stavby musí byť urobená skúška zhutnenia z normy STN 73 6133:2017
viď príloha zápisnice, ktorú doloţil Ing. Varga. Ďalej uviedol, ţe je ochotný danú skúšku zhutnenia
podkladu pod chodníky obdozorovať s tým, ţe budú prítomní ďalší zástupcovia obce, ktorí svoju
účasť potvrdia podpisom. Na projektovaný rozsah prác je nutné zrealizovať 10 aţ 15 skúšok
zhutnenia podkladu pod chodníky.
Poznamenal projekt je dobrý len je potrebné ho dodrţať. Napríklad keby nastal prívalový dáţď pri
čísle domu 73 by im zatopilo dvor.
Prítomní sa zhodli aby boli práce na chodníkoch okamţite pozastavené pokiaľ nedôjde k ich výstavbe
takým pracovným postupom ako je to uvedené v projektovej dokumentácii.
Eugen Čornák: Súhlasím, súhlasím pán Varga.
Obecné zastupiteľstvo sa zhodlo, aby pán Varga dozoroval predmetnú skúšku zhutnenia
podkladu podľa odovzdanej STN 73 6133:2017 za prítomnosti viacerých zástupcov obce, ktorí
svoju účasť potvrdia podpisom.

Uznesenie č.28/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
a/ prerokovalo petíciu, ktorá sa týka výrubu čerešní
b/ schvaľuje: Opätovné premeranie vzdialenosti jednotlivých čerešní na Hlavnej ulici v Dolnej Seči
nasledovne:
Čerešne, ktoré sú vzdialené od oplotenie /múrika/ menej ako 160cm budú opätovne označené inou
farbou a tie po vydaní povolenia na výrub budú vyťaté

Za:

počet
4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Hlasovanie:

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

2. Schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok na zriadenie nových, prístavba,
prestavba, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich domov smútku vrátane ich okolia
Eugen Čornák oboznamuje prítomných o tom, ţe obci bol schválený tento nenávratný finančný
príspevok na sumu 46606,48€, pričom pôvodne sme ţiadali o 69013,74€.
Keďţe v ţiadosti bolo zistené, ţe v rámci ţiadateľom predloţených a poţadovaných výdavkov boli
identifikované také, ktoré nespĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov definované vo výzve
dôsledkom čoho bola výška ţiadaného nenávratného finančného príspevku zníţená o 22407,26€.
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Eugen Čornák: rekonštrukcia sa týka vnútorných priestorov domu smútku, výmena chladiaceho
zariadenia, sanačné omietky, elektroinštalácia, vonkajšia dlaţba sa podsype, vyrovná a poopravuje
spoluúčasť tu nie je. Otázka je či ideme do toho, vyhrala to firma Zlatner s.r.o.
Ing. Zuzana Bezáková PhD.: To je uţ vysúťaţené?
Eugen Čornák: súťaţ robila tá firma
Poslanci žiadajú preštudovať dotáciu aj projekt a potom zvolajú mimoriadne zasadnutie
obecného zastupiteľstva.
Eugen Čornák: Čo sa týka dotácie na detské ihrisko, bol som v Nitre na korekciu, je to dobre
obodované, čakáme na vyhodnotenie.
Vyskoč: Neplánuje sa niečo aj pre teenegerov posilovňa? Napríklad niečo ako je na ihrisku Sova
v Leviciach? Za separovaný odpad nemá obec ţiadny príjem? Z toho by to mohlo byť financované.
Eugen Čornák: Zo separovaného odpadu obec nemá ţiadny príjem.

Zapísala: Andrea Hajduová
V Dolnej Seči, dňa : 24.09.2018
Koniec zasadnutia: 20.15 hod

....................................................
Eugen Čornák
starosta obce
Overovatelia:
Ing. Zuzana Bezáková, PhD.

...........................................
podpis

Jozef Kresťanko

...........................................
podpis
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