Zápisnica
zo 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Dolná Seč,
konaného dňa 08.02.2022

Prítomní:

Zdenka Furdová, starostka obce
Poslanci:.Ladislav Miklóš, Mgr. Lenka Schweier,
Bc. Peter Štefka

Ďalší prítomní: Ing. Štefan Jurák, zamestnanci obce: Andrea Márfôldiová, Andrea Hajduová
Ospravedlnený: Ondrej Nagy
Verejnosť:

podľa prezenčnej listiny

Začiatok zasadnutia

17:00 hod.

PROGRAM:
Otvorenie a schválenie programu
Určenie zapisovateľa
Určenie overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Interpelácia poslancov
Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dolná Seč za
rok 2021
8. Správa o výsledku finančnej kontroly č.3/2021 a 4/2021.
9. Rozpočtové opatrenie
10. Zásady odmeňovania poslancov
11. Schválenie prenájmu priestorov MŠ
12. Žiadosť o odpustenie nájmu ŠA
13. Žiadosť o prenájom multifunkčného ihriska
14. Žiadosť o predĺženie nájmu budovy ŠA
15. Návrh Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce CVČ
16. Rôzne
17. Diskusia
18. 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.
OZ schválilo program
Uznesenie č. 01/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
schvaľuje:
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

1. Otvorenie a schválenie programu
Určenie zapisovateľa
Určenie overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Interpelácia poslancov
Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dolná Seč za
rok 2021
Správa o výsledku finančnej kontroly č.3/2021 a 4/2021.
Rozpočtové opatrenie
Zásady odmeňovania poslancov
Schválenie prenájmu priestorov MS
Žiadosť o odpustenie nájmu ŠA
Žiadosť o prenájom multifunkčného ihriska
Žiadosť o predĺženie nájmu budovy SA
Návrh Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce OVC
Rôzne
Diskusia
Záver

Hlasovanie:

počet

meno a priezvisko poslanca

Za:

o
J

Ladislav Miklóš, Mgr. Lenka íschweier,
Bc. Peter Štetka

Proti:

0

Zdržal sa:

0

K bodu 2. Určenie zapisovateľa.
Starostka obce určuje za zapisovateľku Andreu Márfôldiovú.

K bodu 3. Určenie overovateľov zápisnice.
Starostka obce určuje za overovateľov zápisnice : Bc. Petra Šteľku, Mgjr. Lenku Schweier.

K bodu 4. Voľba návrhovej komisie.
Návrhová komisia: Bc. Lenka Schweier.
Uznesenie č. 02/2022:
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč

volí:
návrhovú komisiu v zložení: Bc. Lenka Schweier.
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Hlasovanie:
Za:

počet
n
ô

meno a priezvisko poslanca
Ladislav Miklóš, Mgr. Lenka Schweier,
Bc. Peter Štefka

Proti:

0

Zdržal sa:

0

K bodu 5. Kontrola plnenia uznesení.
Ing. Štefan Jurák hla\ ný kontrolór obce pripravil správu o kontrole plnenia uznesení, s ktorou
oboznámil prítomných poslancov. Správa je prílohou zápisnice.
Uznesenie č. 03/2022
Obecné zastupiteľstv o obce Dolná Seč
b e r i e na v e d o m i e :
správu o kontrole plnenia uznesení OZ.

Hlasovanie:
Za:

počet

meno a priezvisko poslanca

3

Ladislav Miklóš, Mgr. Lenka Schweier,
Bc. Peter Štefka

Proti:

0

Zdržal sa:

0

K bodu 6. Interpelácia poslancov.
Neboli žiadne interpel acie.
K bodu 7. Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dolná Seč za
rok 2021.
V zmysle ustanovenia § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
predkladá hlavný kontrrolór obce obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu
o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku.. Ročnú správu
o kontrolnej činnosti Ing. Štefan Jurák predkladá za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021
tvorí prílohu zápisnice
Uznesenie č. 04/2022
Obecné zastupiteľstvp obce Dolná Seč
berie na vedomie:
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021
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počet
2O
)

Hlasovanie:
Za:

meno a priezvisko poslanca
Ladislav Miklóš, Mgr. Lenka Schweier,
Bc. Peter Štefka

Proti:

0

Zdržal sa:

0

K bodu 8. Správa o výsledku finančnej kontroly 03/2021 a 4/2021.
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. Správa
je prílohou zápisnice.
Uznesenie č. 05/2022:
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
berie na vedomie:
Správu o výsledku finančnej kontroly č. 3/2021 a 4/2021.
Hlasovanie:

počet

meno a priezvisko poslanca

Za:

3

Ladislav Miklóš, Mgr. Lenka í ¡chweier,
Bc. Peter Štefka

Proti:

0

Zdržal sa:

0

K bodu 9. Rozpočtové opatrenie číslo 5/2021.
Spracovala Andrea Hajduová a predkladá starostka obce Zdenka Furdová, ktorá informovala
o úprave rozpočtu t. j. povolené prekročenie a viazanie príjmov.
Uznesenie č. 06/2022:
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč

berie na vedomie:
rozpočtové opatrenie obce Dolná Seč č. 5 /2021
v zmysle §14 ods. 1 bod. zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

EK
312001
614

Typ
zmeny
+
+

Upravený
Suma po zmene Názov položky
54.85
6462,27 Zo ŠR na prenes, vylom štátnej správy
54,85
184,85 Odmeny
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FK
0133

ZDROJ
111
111

Hlasovanie:
Za:

n
J

Proti:

0

Zdržal sa:

0

počet

meno a priezvisko poslanca
Ladislav Miklóš, Mgr. Lenka Schweier,
Bc. Peter Štefka

K bodu 10. Zásadv odmeňovania poslancov.
Starostka obce predlo žila Zásady odmeňovania poslancov, v ktorých je doplnená odmena vo
výške 20€ za účasť pc»slancov na pracovnom stretnutí. Poslanci nemali žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 7/2022:
Obecné zastupiteľstv o obce Dolná Seč
schvaľuje:
Zásady odmeňovania poslancov.

Hlasovanie:
Za:

počet

meno a priezvisko poslanca

3

Ladislav Miklóš, Mgr. Lenka Schweier,
Bc. Peter Štefka

Proti:

0

Zdržal sa:

0

K bodu 11. Schválertie prenájmu priestorov MŠ.
Starostka obce oboznž imila poslancov, že doručená žiadosť p. Gyemjanicsa Tibora o prenájom
priestorov v bývalej IV1Š, bola prerokovaná na 7. zasadnutí OZ dňa 07.12.2021. Na tomto
zasadnutí bol uznesen ím č. 52/2021 schválený zámer a od 10.12.2021 do 03.01.2022 bol aj
zverejnený na úradnej tabuli obce a internetovej stránke obce www.dolnasec.sk.
Uznesenie e. 08/2022
Obecné zastupiteľstv» ) obce Dolná Seč

schvaľuje:
prenájom časti nehnut eľnosti - majetku obce Dolná Seč —budovy bývalej materskej školy
vedenej pod s. č. 167, parcelné číslo 190/3, o celkovej výmere 45m2, vedenej na LV č. 1,
okres: Levice, obec: C>olná Seč, katastrálne územie: Dolná Seč vo vlastníctve obce Dolná Seč.
ako prípa< 1 hodný osobitného zreteľa
podľa § 9a, bodu 9, pí sm. c/ Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, pričom dôvodom
osobitného zreteľa je
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prenájom voľného nebytového priestoru, ktorý obec nevyužíva i neplánuje ju zahrnúť
do svojich investičných aktivít
predmetná nehnuteľnosť sa nevyužíva z dôvodu zlého technickékho stavu a jej využitie
je možné už len na skladové priestory
žiadateľ bude predmetnú časť nehnuteľnosti udržiavať počas ce ej doby prenájmu na
vlastné náklady
Jedná sa o majetok, ktorý obec dočasne vyhlásila za prebytočný na obdobie 1. roka
na dobu nájmu: 1 rok
za cenu nájmu: 45 €/mesiac, prvé nájomné je splatné pri podp se zmluvy
a nasledujúce nájomné budú faktúrované mesiac vopred.
Pre nájomcu: Tibor Gyemjanics Garant, Dolná Seč 149, 935 3 Dolná Seč

Hlasovanie:

počet

meno a priezvisko poslanca

Za:

2o)

Ladislav Miklóš, Mgr. Lenka í Ichweier,
Bc. Peter Štefka

Proti:

0

Zdržal sa:

0

K bodu 12. Žiadosť o odpustenie nájmu ŠA
Dňa 13.01.2022 bola doručená žiadosť Zuzany Ganzovej o odpustenie íájmu - budova
Športového areálu, Dolná Seč č. 280 za mesiace september, október, ilovember, december
2021.
Uznesenie č. 09/2022:
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
1. prerokovalo:
doručenú žiadosť Zuzany Ganzovej o odpustenie nájmu - budova Šport ového areálu, Dolná
Seč č.280 za mesiace september, október, november a december 2021.
2. schvaľuje:
odpustenie dlhu z nájmu - budova Športového areálu, Dolná Seč č.280 ta. mesiace október,
november, december 2021.
Hlasovanie:
Za:

počet

meno a priezvisko poslanca

3

Ladislav Miklóš, Mgr. Lenka í Ichweier,
Bc. Peter Štetka

Proti:

0

Zdržal sa:

0
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K bodu 13. Žiadosť o prenájom multifunkčného ihriska.
Dňa 13.01.2022 bola doručená žiadosť Zuzany Ganzovej o prenájom multifunkčného ihriska
v rámci nájmu budovy ŠA.
Uznesenie č. 10/2022
Obecné zastupiteľstv o obce Dolná Seč
schvaľuje:
zámer prenájmu nehn uteľnosti - majetku obce Dolná Seč - Multifunkčné ihrisko,
nachádzajúce sa na parcelnom čísle 851/12, o celkovej výmere 839 m2, vedenej na LV č.
502, ostatná pôda, sp ôsob využitia pozemku - pozemok, na ktorom je ihrisko, štadión,
kúpalisko, športová d ráha, autokemp, táborisko a iné Spoločná nehnuteľnosť, okres: Levice,
obec: Dolná Seč, katas trálne územie: Dolná Seč vo vlastníctve Pasienkového pozemkového
spoločenstva Dolná Se č. Pozemok na ktorom sa nachádza multifunkčné ihrisko má obec
v prenájme,
ako prípad hodný osobitného zreteľa
podľa § 9a, bodu 9, pí sm. c/ Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, pričom dôvodom
osobitného zreteľa je
žiadateľ má pr enajatú aj nehnuteľnosť budovu Športového areálu
žiadateľ bude predmetnú časť nehnuteľnosti udržiavať počas celej doby prenájmu na
vlastné náklady
Jedná sa o majetok, kt orý obec dočasne vyhlásila za prebytočný na obdobie 1. roka
na dobu nájmu: 1 rok
za cenu nájmu: 30 mesiac, prvé nájomné je splatné pri podpise zmluvy a nasledujúce
nájomné budú fakturo vané mesiac vopred
pre nájomcu: Zuzane. Ganzová, Hronské Kľačany č.238, 935 29.

Hlasovanie:

počet

meno a priezvisko poslanca

Za:

3

Ladislav Miklóš, Mgr. Lenka Schweier,
Bc. Peter Štefka

Proti:

0

Zdržal sa:

0

K bodu 14. Žiadosť o predĺženie nájmu budovy ŠA.
Dňa 13.01.2022 bola doručená žiadosť Zuzany Ganzovej o prenájom multifunkčného ihriska
v rámci nájmu budovy ŠA.
Uznesenie č. 11/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
1. prerokovalo
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doručenú žiadosť Zuzany Ganzovej o predĺženie nájmu budovy ŠA..
2. schvaľuje:
žiadosť o predĺženie nájmu budovy SA.

Hlasovanie:

počet

meno a priezvisko poslanca

Za:

3

Ladislav Miklóš, Mgr. Lenka íJchweier,
Bc. Peter Štefka

Proti:

0

Zdržal sa:

0

K bodu 15. Návrh Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu obe CVČ
Starostka obce infromovala poslancov o Návrhu zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
na podporu a rozvoj záujmového vzdelávania detí a mládeže , na mzdy a prevádzku Centra
voľného času, Ul. Sv. Michala 42, Levice, ktorého zriaďovateľom je m 2sto Levice. Tento
návrh zmluvy bol doručený na obecný úrad dňa 25.01.2022.
Uznesenie č. 12/2022:
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
schvaľuje:
Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na podporu a rozvpj záujmového
vzdelávania detí a mládeže , na mzdy a prevádzku Centra voľného času, Ul. Sv. Michala 42,
Levice, ktorého zriad’ovateľom je mesto Levice.

Hlasovanie:

počet

Za:

0

Proti:

3

Zdržal sa:

0

meno a priezvisko poslanca

Ladislav Miklóš, Mgr. Lenka í Jchweier,
Bc. Peter Štefka

Uznesenie nebolo prijaté.
K bodu 16. Rôzne.
Poslanec p. Miklóš navrhol:
nákup asfaltovej hmoty, určenej na úpravu výmoľov v obci, ktoj*é by sa opravili
formou brigády,
predbežný termín brigády na orezávanie konárov je 26.02.2022,
označenie priestoru na vývoz konárov a zeleného odpadu.
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K bodu 17. Diskusia
Do diskusie sa nikto nezapojil

K bodu 18. Záver.
Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a poďakovala všetkým, ktorí zabezpečoval
chod OcU počas jej pr acovnej neschopnosti. Ukončila zasadnutie OZ o 18:20 hod..

Zapísala: Márfôldiová Andrea
V Dolnej Seči, dňa : 14.02.2022

Overovatelia:
Mgr. Lenka Schweier

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

Bc, Peter Štefka

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