Zápisnica
zo 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Dolná Seč,
konaného dňa 20.06.2022
Prítomní:

Zdenka Furdová, starostka obce
Poslanci:.Ladislav Miklóš, Mgr. Lenka Schweier,
Ing. Alexander Kúcs
Ďalší prítomní: zamestnanci obce: Andrea Márföldiová, Andrea Hajduová
Ospravedlnení: Ing. Štefan Jurák, Bc. Peter Štefka
Verejnosť:
podľa prezenčnej listiny
Začiatok zasadnutia : 17:30 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. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021
8. Správa o výsledku finančnej kontroly 1/2022
9. Rozpočtové opatrenie
10. Návrh záverečného účtu obce za rok 2021
11. Čerpanie rezervného fondu
12. Vysporiadanie pozemkov „Nová cesta“
13. Doplnenie komisie kultúry a športu
14. Žiadosť o odkúpenie pozemku par.č. 65/7 a 65/8
15. Žiadosť o odkúpenie pozemku parč. č. 1105/16 a 1105/25
16. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
17. Parkovisko a výsadba pred OcÚ
18. Určenie volebných obvodov
19. Určenie úväzku starostu
20. Určenie počtu poslancov
21. Rôzne
22. Diskusia
23. Záver

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu.
Rokovanie obecného zastupiteľstva obce Dolná Seč (ďalej len OZ) otvorila Zdenka
Furdová, starostka obce. Starostka obce skonštatovala, že počet prítomných poslancov je 3
a OZ je uznášania schopné. Starostka obce navrhla z dôvodu logickej postupnosti zameniť
poradie bodov programu 9 a 11 a doplniť bod programu. Ocenenie občanov Dolnej Seči.
OZ schválilo program.
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Uznesenie č. 33/2022:
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
schvaľuje:
1. Otvorenie a schválenie programu
2. Určenie zapisovateľa
3. Určenie overovateľov zápisnice
4. Voľba návrhovej komisie
5. Kontrola plnenia uznesení
6. Interpelácia poslancov
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021
8. Správa o výsledku finančnej kontroly 1/2022
9. Čerpanie rezervného fondu
10. Návrh záverečného účtu obce za rok 2021
11. Rozpočtové opatrenie
12. Vysporiadanie pozemkov
13. Doplnenie komisie kultúry a športu
14. Žiadosť o odkúpenie pozemku par.č. 65/7 a 65/8
15. Žiadosť o odkúpenie pozemku parč. č. 1105/16 a 1105/25
16. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
17. Parkovisko a výsadba pred OcÚ
18. Určenie volebných obvodov
19. Určenie úväzku starostu
20. Určenie počtu poslancov
21. Ocenenie občanov Dolnej Seči
22. Rôzne
23. Diskusia
24. Záver

Hlasovanie:
Za:

počet
3

Proti:

0

Zdržal sa:

0

meno a priezvisko poslanca
Ladislav Miklóš, Mgr. Lenka Schweier,
Ing. Alexander Kúcs

K bodu 2. Určenie zapisovateľa.
Starostka obce určuje za zapisovateľku Andreu Márföldiovú.
K bodu 3. Určenie overovateľov zápisnice.
Starostka obce určuje za overovateľov zápisnice : Ladislav Miklóš, Mgr. Lenku Schweier.
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K bodu 4. Voľba návrhovej komisie.
Návrhová komisia: Ladislav Miklóš, Ing. Alexander Kúcs
Uznesenie č. 34/2022:
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
volí:
návrhovú komisiu v zložení: Ladislav Miklóš, Ing. Alexander Kúcs
Hlasovanie:
Za:

počet
3

Proti:

0

Zdržal sa:

0

meno a priezvisko poslanca
Ladislav Miklóš, Mgr. Lenka Schweier,
Ing. Alexander Kúcs

K bodu 5. Kontrola plnenia uznesení.
Ing. Štefan Jurák hlavný kontrolór obce pripravil správu o kontrole plnenia uznesení, s ktorou
oboznámila prítomných poslancov starostka obce. Správa je prílohou zápisnice.
Uznesenie č. 35/2022:
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
berie na vedomie:
správu o kontrole plnenia uznesení OZ.
Hlasovanie:
Za:

počet
3

Proti:

0

Zdržal sa:

0

meno a priezvisko poslanca
Ladislav Miklóš, Mgr. Lenka Schweier,
Ing. Alexander Kúcs

K bodu 6. Interpelácia poslancov.
Neboli žiadne interpelácie.
K bodu 7. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. Polrok 2022.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2021
a poverilo hlavného kontrolóra na výkon kontroly. /je prílohou zápisnice/
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Uznesenie č. 36/2022 :
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
Po prerokovaní návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok
2022,
a) schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dolná Seč na II. polrok 2022,
b) poveruje
hlavného kontrolóra obce na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej
činnosti na II. polrok 2022
Hlasovanie:
Za:

počet
3

Proti:

0

Zdržal sa:

0

meno a priezvisko poslanca
Ladislav Miklóš, Mgr. Lenka Schweier,
Ing. Alexander Kúcs

K bodu 8. Správa o výsledku finančnej kontroly 02/2022.
V súlade s ustanovením § 18f ods. písm. e) zákona 369/1990 o obecnom zriadení predkladá
hlavný kontrolór obce správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu. Správu
o výsledkoch finančnej kontroly predniesla starostka obce. /tvorí prílohu zápisnice/.
Uznesenie č. 37/2022:
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
berie na vedomie:
Správu o výsledku finančnej kontroly č. 2/2022.
Hlasovanie:
Za:

počet
3

Proti:

0

Zdržal sa:

0

meno a priezvisko poslanca
Ladislav Miklóš, Mgr. Lenka Schweier,
Ing. Alexander Kúcs

K bodu 9. Čerpanie rezervného fondu.
Starostka obce Zdenka Furdová navrhla čerpanie rezervného fondu vo výške 5 000,- eur na
nový prvok na detskom ihrisku, ktorý bol schválený v rozpočte na rok 2022. A na kúpu
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pozemkov pod miestnou komunikáciou, vedené na LV č. 406, a to konkrétne pozemku KN-E parc. č.
830/1 vo výške 5280,40€ .
Uznesenie č. 38/2022:
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
schvaľuje:
čerpanie rezervného fondu na nový prvok na detskom ihrisku vo výške 5000,- eur a na kúpu
pozemkov pod miestnou komunikáciou, vedené na LV č. 406, a to konkrétne pozemku KN-E
parc. č. 830/1 vo výške 5280,40€.

Hlasovanie:
Za:

počet
3

Proti:

0

Zdržal sa:

0

meno a priezvisko poslanca
Ladislav Miklóš, Mgr. Lenka Schweier,
Ing. Alexander Kúcs

K bodu 10. Návrh záverečného účtu obce za rok 2022.
Starostka obce informovala poslancov o stanovisku k návrhu záverečného účtu, ktoré
poskytol kontrolór obce. Zákonné podmienky boli splnené, záverečný účet bol zverejnený
včas a spracovaný v zmysle zákona. Návrh na záverečný účet obce bol vyvesený na úradnej
tabuli obce od 27.5.2022 do 20.6.2022 / je prílohou zápisnice/. A taktiež informovala
prítomných o odporúčaní hlavného kontrolóra aby bol schválený bez výhrad.
Uznesenie č. 39/2022:
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
a) p r e r o k o v a l o :
predložený Návrh Záverečného účtu obce za rok 2021.
b) b e r i e n a v e d o m i e :
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Dolná Seč za rok
2021
c) s c h v a ľ u j e:
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2021 s výrokom
„ bez výhrad“
Hlasovanie:
Za:

počet
3

Proti:

0

Zdržal sa:

0

meno a priezvisko poslanca
Ladislav Miklóš, Mgr. Lenka Schweier,
Ing. Alexander Kúcs
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K bodu 11. Rozpočtové opatrenie.
Spracovala Andrea Hajduová a predkladá starostka obce Zdenka Furdová, ktorá informovala
o úprave rozpočtu t. j. povolené prekročenie a viazanie príjmov.
Uznesenie č. 40/2022:
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
berie na vedomie:
rozpočtové opatrenie obce Dolná Seč č. 2 /2022
v zmysle §14 ods. 1 bod. zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Typ
EK
453000
454001
233001
711001

Hlasovanie:

Upravený

zmeny
+
+
+

Suma
5 000
10 280
9 710
3 000

Za:

počet
3

Proti:

0

Zdržal sa:

0

po zmene
0
5 000
9 710
6 000

Názov položky
Zostatok prost. z predch. rokov
Pr. P.z. RF obce a z RF VÚC
Z predaja pozemkov
Pozemky

FK
0460

meno a priezvisko poslanca
Ladislav Miklóš, Mgr. Lenka Schweier,
Ing. Alexander Kúcs

K bodu 12. Vysporiadanie pozemkov parc. č. 830/28
Starostka obce informovala o vyhotovených znaleckých posudkoch na vysporiadanie časti
pozemkov pod miestnou komunikáciou, ktoré boli poslancom zaslané. Advokátska kancelária
pripravila Kúpne zmluvy. Poslanci nemali žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 41/2022:
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
schvaľuje
1.

kúpnu zmluvu, predmetom ktorej je kúpa spoluvlastníckeho podielu k pozemku KN-C
parc. č. 830/28, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 535 m2 (ďalej len „Pozemok“),
ktorý vznikol Geometrickým plánom na určenie vlastníckeho práva č. 133/2021 zo dňa
24.01.2022, vyhotoveným Ing. Pavel Lauko – Geodetická kancelária, Narcisová 2942/2,
Levice, PSČ: 934 01, IČO: 34 282 181, úradne overený dňa 31.01.2022 Okresným úradom
Levice, katastrálny odbor pod č. 79/2022, a to odčlenením z pôvodného pozemku KN-E
parc. č. 830/1, orná pôda o výmere 1 586 m2, a to od predávajúcej Márie Csörgöovej, ,
občan SR, ktorá je podielovým spoluvlastníkom o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/2
k celku. Kúpna cena bola určená ako všeobecná hodnota nehnuteľnosti stanovená
znaleckým posudkom č. 106/2022, vypracovaný Ing. Lenka Chládeková, Kherndlova 1,
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ZDROJ
41
46
41
46

Želiezovce, PSČ 937 01, znalec v odbore stavebníctvo, v odvetví oceňovanie
nehnuteľností, evidenčné číslo znalca 914438, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z.
o cenách a Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej
hodnoty majetku, vo výške jednotkovej hodnoty pozemku za 1 m2 v sume 3,44 eur.
Celková kúpna cena Pozemku určená na základe uvedeného znaleckého posudku
prislúchajúca k spoluvlastníckemu podielu Márie Csörgöovej je vo výške 2 640,20 eur.
Nadobudnutie Pozemku do majetku obce Dolná Seč sa navrhuje za účelom
majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod miestnou komunikáciou KN-C parc. č.
830/28, pričom obec Dolná Seč má záujem nadobudnúť Pozemok do svojho vlastníctva
a vykonávať správu miestnej komunikácie parc. č. 830/28 v súlade s ust. § 4 ods. 3 písm.
f) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
2.

kúpnu zmluvu, predmetom ktorej je kúpa spoluvlastníckeho podielu k pozemku KN-C
parc. č. 830/28, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 535 m2 (ďalej len „Pozemok“),
ktorý vznikol Geometrickým plánom na určenie vlastníckeho práva č. 133/2021 zo dňa
24.01.2022, vyhotoveným Ing. Pavel Lauko – Geodetická kancelária, Narcisová 2942/2,
Levice, PSČ: 934 01, IČO: 34 282 181, úradne overený dňa 31.01.2022 Okresným úradom
Levice, katastrálny odbor pod č. 79/2022, a to odčlenením z pôvodného pozemku KN-E
parc. č. 830/1, orná pôda o výmere 1 586 m2, a to od predávajúcej Eriky Pásztorovej, občan
SR, ktorá je podielovým spoluvlastníkom o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/2
k celku. Kúpna cena bola určená ako všeobecná hodnota nehnuteľnosti stanovená
znaleckým posudkom č. 106/2022, vypracovaný Ing. Lenka Chládeková, Kherndlova 1,
Želiezovce, PSČ 937 01, znalec v odbore stavebníctvo, v odvetví oceňovanie
nehnuteľností, evidenčné číslo znalca 914438, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z.
o cenách a Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej
hodnoty majetku, vo výške jednotkovej hodnoty pozemku za 1 m2 v sume 3,44 eur.
Celková kúpna cena Pozemku určená na základe uvedeného znaleckého posudku
prislúchajúca k spoluvlastníckemu podielu Eriky Pásztorovej je vo výške 2 640,20 eur.
Nadobudnutie Pozemku do majetku obce Dolná Seč sa navrhuje za účelom
majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod miestnou komunikáciou KN-C parc. č.
830/28, pričom obec Dolná Seč má záujem nadobudnúť Pozemok do svojho vlastníctva
a vykonávať správu miestnej komunikácie parc. č. 830/28 v súlade s ust. § 4 ods. 3 písm.
f) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Hlasovanie:
Za:

počet
3

Proti:

0

Zdržal sa:

0

meno a priezvisko poslanca
Ladislav Miklóš, Mgr. Lenka Schweier,
Ing. Alexander Kúcs

K bodu 13. Doplnenie komisií kultúry a športu.
Starostka obce oboznámila poslancov s návrhom na doplnenie komisie kultúry a športu
o štyroch členov, ktorí sa zúčastňujú na podujatiach organizovanými obcou.
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Uznesenie č. 42/2022:
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
schvaľuje:
doplnenie členov komisie kultúry a športu v zložení :
Ján Bogár, Viola Bogárová, Mgr. Erika Balážová a Martina Ginčaiová.
počet

meno a priezvisko poslanca

Za:

3

Ladislav Miklóš, Mgr. Lenka Schweier,
Ing. Alexander Kúcs

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Hlasovanie:

K bodu 14. Žiadosť o odkúpenie pozemku par.č. 65/7 a 65/8.
Dňa 08.03.2022 bola doručená žiadosť Industriemontage s.r.o., o odkúpenie pozemkov
parc. č. 65/7 v katastrálnom území Dolná Seč, o výmere 244 m² a 65/8 o výmere 161 m²
geometrický plán č. 164/2022 je prílohou žiadosti. Ing. Lenka Chládeková vypracovala
znalecký posudok, ktorý bol poslancom zaslaný mailom.
Uznesenie č. 43/2022:
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
1. prerokovalo doručenú žiadosť Industriemontage s.r.o, o odkúpenie pozemkov parc.
č. 65/7, o celkovej výmere 244m² a parc. č. 65/8 o celkovej výmere 161 m², vedenej
na LV č. 1, okres: Levice, obec: Dolná Seč, katastrálne územie: Dolná Seč vo
vlastníctve obce Dolná Seč.
2. schvaľuje:
a) že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Obec Dolná Seč odpredať v zmysle časti 2. tohto
uznesenia je pre Obec Dolná Seč neupotrebiteľným a prebytočným majetkom.
b) zámer odpredať časť z parcely CKN:
• p.č. 65/1, ostatné plochy, zapísanej na LV č. 1, okres: Levice, obec: Dolná Seč,
katastrálne územie: Dolná Seč: a to novovzniknutú parcelu: č. 65/7 - ostatná plocha
o výmere 244 m²
• p.č. 65/1, ostatná plocha, zapísanej na LV č. 1, okres: Levice, obec: Dolná Seč,
katastrálne územie: Dolná Seč: a to novovzniknutú parcelu č. 65/8 – ostatná plocha
o výmere 161 m²
v zmysle „Geometrického plánu na oddelenie pozemkov č. 65/7 a 65/8“, č. 164/2022,
vyhotoveným Ing. Igorom Kopanicom, dňa 17.02.2022, úradne overenom Ing. Paulom
Laukom dňa 11.02.2022,
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ako prípad hodný osobitného zreteľa
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,
dôvodom osobitného zreteľa je, že odkupovaná parcela
- tvorí časť pozemku, ktorá je dlhodobo ohradená a svojím umiestnením priamo susedí
s nehnuteľnosťou žiadateľa,
- jeho predaj, ako prípad hodný osobitného zreteľa nie je v rozpore s verejným blahom
a dobrom
-za cenu: 20,00 €/ 1 m² , čo pri výmere 405 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 8 100,00€
pre kupujúceho : Industriemontage s.r.o., Dolná Seč 287, 935 31, IČO: 47796430
a) náklady, ktoré vznikli v súvislosti s predajom, a prevodom nehnuteľnosti (napr.
vyhotovenie geometrického plánu a správny poplatok z návrhu na vklad do katastra..)
bude znášať kupujúci,
b) uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle § 588 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v platnom znení, podľa bodu 1. tohto uznesenia
Hlasovanie:
Za:

počet
3

Proti:

0

Zdržal sa:

0

meno a priezvisko poslanca
Ladislav Miklóš, Mgr. Lenka Schweier,
Ing. Alexander Kúcs

K bodu 15. Žiadosť o odkúpenie pozemku parc.č. 1105/16 a 1105/25.
Dňa 29.04.2022 bola doručená žiadosť Júlie Geršiovej, o odkúpenie pozemkov parc. č.
1105/42 v katastrálnom území Dolná Seč, o výmere 149 m², geometrický plán č. 399/2022 je
prílohou žiadosti. Ing. Lenka Chládeková vypracovala znalecký posudok, ktorý bol
poslancom zaslaný mailom.
Uznesenie č. 44/2022:
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
1. prerokovalo doručenú žiadosť Júlie Geršiovej, o odkúpenie pozemku parc. č.
1105/42, o celkovej výmere 149 m² LV č. 1, okres: Levice, obec: Dolná Seč,
katastrálne územie: Dolná Seč vo vlastníctve obce Dolná Seč.
2. schvaľuje:
a) že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Obec Dolná Seč odpredať v zmysle časti 2. tohto
uznesenia je pre Obec Dolná Seč neupotrebiteľným a prebytočným majetkom.
b) zámer odpredať časť z parcely CKN:
• p.č. 1105/16, ostatné plochy, zapísanej na LV č. 1, okres: Levice, obec: Dolná Seč,
katastrálne územie: Dolná Seč: a to novovzniknutú parcelu: č. 1105/42 – zastavaná
plocha a nádvoria o výmere 149 m² za 1688,17. Nakoľko dôjde k zámene pozemkov
parc.č.1105/25 o výmere 9 m² a parc. č. 1105/15 o výmere 1 m² spolu za 83,90 €,
s tým že p. Geršiová doplatí 1 604,27 €.
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v zmysle „Geometrického plánu na oddelenie pozemkov č.1105/42, 1105/43 a 1105/44“, č.
399/2022, vyhotoveným Ing. Igorom Kopanicom, dňa 14.03.2022, úradne overenom Ing. V.
Balúchom dňa 07.04.2022,
ako prípad hodný osobitného zreteľa
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,
dôvodom osobitného zreteľa je, že odkupovaná parcela
- tvorí časť pozemku, ktorá je dlhodobo ohradená a svojím umiestnením priamo susedí
s nehnuteľnosťou žiadateľa,
- jeho predaj, ako prípad hodný osobitného zreteľa nie je v rozpore s verejným blahom
a dobrom
za cenu: 11,33 €/ 1 m² , čo pri výmere 149 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 1 688,17€,
nakoľko dôjde k zámene pozemkov výsledná kúpna cena je 1604,27€.
pre kupujúceho : Júliu Geršiovú,
a) náklady, ktoré vznikli v súvislosti s predajom, a prevodom nehnuteľnosti (napr.
vyhotovenie geometrického plánu a správny poplatok z návrhu na vklad do katastra..)
bude znášať kupujúci.
b) Uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle § 588 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v platnom znení, podľa bodu 1. tohto uznesenia
Hlasovanie:
Za:

počet
3

Proti:

0

Zdržal sa:

0

meno a priezvisko poslanca
Ladislav Miklóš, Mgr. Lenka Schweier,
Ing. Alexander Kúcs

K bodu 16. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.
Starostka obce informovala poslancov, že dňa 28.01.2022 bola doručená žiadosť
obyvateľa, ktorý je umiestnený v Senior Garden – Horná Seč o zabezpečenie poskytovania
sociálnej služby. Dňa 01.02.2022 sme požiadali Senior Garden n.o. o vyčíslenie nákladov,
ktoré nám bolo doručené 22.03.2022.
Uznesenie č. 45/2022:
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
schvaľuje:
pripraviť na najbližšie zasadnutie OZ zmenu rozpočtu na finančnú podporu poskytovania
sociálnej služby z verejných prostriedkov pre žiadateľku od 01.07.2022
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Hlasovanie:
Za:

počet
3

Proti:

0

Zdržal sa:

0

meno a priezvisko poslanca
Ladislav Miklóš, Mgr. Lenka Schweier,
Ing. Alexander Kúcs

K bodu 17. Parkovisko a výsadba pred OcÚ.
Starostka obce informovala o pripravovanej vizualizácii riešenia výsadby aj odvodnenia
celej časti pred obecným úradom. Nakoľko dochádza k zaplaveniu priestorov oproti
obecnému úradu, bude navrhnuté odvodnenie aj odstavné parkovacie miesta.
Uznesenie č. 46/2022:
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
schvaľuje:
Prípravu a realizáciu parkoviska a výsadby pred obecným úradom.
Hlasovanie:
Za:

počet
3

Proti:

0

Zdržal sa:

0

meno a priezvisko poslanca
Ladislav Miklóš, Mgr. Lenka Schweier,
Ing. Alexander Kúcs

K bodu 18. Určenie volebných obvodov.
V súvislosti s vyhlásením volieb do orgánov samosprávy obci a volieb do VÚC, v zmysle
zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva, v znení neskorších
predpisov je potrebné určiť počet volebných obvodov a miesto konania volieb.
Uznesenie č. 47/2022:
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
určuje:
pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do VÚC jeden volebný obvod a miesto
konania volieb v kultúrnom dome v Dolnej Seči.
Hlasovanie:
Za:

počet
3

Proti:

0

Zdržal sa:

0

meno a priezvisko poslanca
Ladislav Miklóš, Mgr. Lenka Schweier,
Ing. Alexander Kúcs
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K bodu 19. Určenie úväzku starostu obce.
V súvislosti s vyhlásením volieb do orgánov samosprávy obci a volieb do VÚC, v zmysle
zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva, v znení neskorších
predpisov je potrebné určiť úväzok starostu.
Uznesenie č. 48/2022:
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
určuje:
100% pracovný úväzok pre starostu obce Dolná Seč.
Hlasovanie:
Za:

počet
3

Proti:

0

Zdržal sa:

0

meno a priezvisko poslanca
Ladislav Miklóš, Mgr. Lenka Schweier,
Ing. Alexander Kúcs

K bodu 20. Určenie počtu poslancov.
V súvislosti s vyhlásením volieb do orgánov samosprávy obci a volieb do VÚC, v zmysle
zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva, v znení neskorších
predpisov je potrebné určiť počet poslancov pre volebné obdobie 2022-2026.
Uznesenie č. 49/2022:
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
určuje:
pre volebné obdobie 2022-2026 počet poslancov – 5
Hlasovanie:
Za:

počet
3

Proti:

0

Zdržal sa:

0

meno a priezvisko poslanca
Ladislav Miklóš, Mgr. Lenka Schweier,
Ing. Alexander Kúcs

K bodu 21. Ocenenie občanov Dolnej Seči.
Starostka obce navrhla na ocenenie p. Adámiovú za dlhoročnú prácu riaditeľky škôlky,
svoju prácu vykonávala zodpovedne. Ocenenie bude odovzdané na Obecnej slávnosti.
Navrhla aj kolektív ZOJD v Dolnej Seči, ktorí sa dlhé roky zúčastňovali na podujatiach a
súťažiach a úspešne reprezentovali nielen ZOJD ale aj zviditeľňujú našu obec. Poslanci
nemali žiadne pripomienky.
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Uznesenie č. 50/2022:
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
schvaľuje:
Ocenenie občanov Dolnej Seči v kategórii jednotlivca p. Adámiovú a v kategórii kolektívov
ZOJD v Dolnej Seči.
Hlasovanie:
Za:

počet
3

Proti:

0

Zdržal sa:

0

meno a priezvisko poslanca
Ladislav Miklóš, Mgr. Lenka Schweier,
Ing. Alexander Kúcs

K bodu 22. Rôzne.
Starostka obce navrhla:
-zverejniť na FB stránke obec Dolná Seč info oznam, že neslúži na inzerciu,
-zriadiť novú FB stránku INZERCIA, ktorá bude slúžiť na inzerciu,
- vyhotoviť nový projekt na rekonštrukciu cesty, taktiež novú verejnú súťaž, nakoľko cesta je
v zlom stave a rekonštrukcia je potrebná
Uznesenie č. 51/2022:
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
schvaľuje:
Vyhotovenie nového projektu na rekonštrukciu cesty a znovu vyhlásenie novej verejnej
súťaže.
Hlasovanie:
Za:

počet
3

Proti:

0

Zdržal sa:

0

meno a priezvisko poslanca
Ladislav Miklóš, Mgr. Lenka Schweier,
Ing. Alexander Kúcs

K bodu 23. Diskusia.
Do diskusie sa nikto nezapojil.
K bodu 24. Záver.
Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ o 18:20 hod..

Zapísala: Márföldiová Andrea
V Dolnej Seči, dňa : 22.06.2022
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....................................................
Zdenka Furdová
starostka obce

Overovatelia:
Mgr. Lenka Schweier

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

Ladislav Miklóš

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