Zápisnica
zo 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Dolná Seč,
konaného dňa 22.03.2022

Prítomní:

Zdenka Furdová, starostka obce
Poslanci:.Ladislav Miklóš, Mgr. Lenka Schweier,
Bc. Peter Štefka, Ing. Alexander Kúcs
Ďalší prítomní: Ing. Štefan Jurák, zamestnanci obce: Andrea Márfôldiová, Andrea Hajduová
Ospravedlnený: Ondrej Nagy
Verejnosť:
podľa prezenčnej listiny
Začiatok zasadnutia : 17:00 hod.
v

v

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. VZN o podmienkach držania psov na území obce Dolná Seč
8. Doplnenie členov komisie mládeže, sociálnych vecí a rodiny
9. Žiadosť o odkúpenie pozemkov pare.č. 65/7 a 65/8
10. Rozpočtové opatrenie
11. Informatívna správa - Rekonštrukcia cesty rozpočet
12. Informatívna správa z výsledku VO Rekonštrukcia cesty
13. Rôzne
14. Diskusia
15. 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 4
a OZ je uznášania schopné. Starostka obce navrhla z dôvodu zmeny v geometrickom pláne
bod 9 vyradiť, z dôvodu logickej postupnosti zameniť poradie bodov programu 10a 11.
Doručené žiadosti p. Ganzovej boli doručené v neskoršom termíne, program aj pozvánka už
boli uzatvorené, 3 poslanci boli proti zaradeniu týchto bodov do programu a 1 sa zdržal
hlasovania.
OZ schválilo program.
Uznesenie č. 13/2022:
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
schvaľuje:

1. Otvorenie a schválenie programu
2. Určenie zapisovateľa
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K bodu 5. Kontrola plnenia uznesení.
Ing. Štefan Jurák hlavný kontrolór obce pripravil správu o kontrole plnenia uznesení, s ktorou
oboznámil prítomných poslancov. Správa je prílohou zápisnice.
Uznesenie č. 15/2022;
Obecné zastupiteľstvo 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
4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

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

K bodu 6. Interpelácia poslancov.
Neboli žiadne interpelácie.
K bodu 7. Návrh VZN o podmienkach držania psov na území obce Dolná Seč.
Pôvodné VZN o niektorých podmienkach držania psov má naša obec ešte z roku 2003.
Z tohto dôvodu ho bolo potrebné aktualizovať. Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce
a zverejnený na webovej stránke obce dňa 23.02.2022. Návrh VZN nebol pripomienkovaný.
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
sa po prerokovaní uznieslo na vydaní:
Všeobecne záväznom nariadení č. 1/2022 o podmienkach držania psov na území obce Dolná
Seč
Hlasovanie:
Za:

počet
4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

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

K bodu 8. Doplnenie členov komisie mládeže, sociálnych vecí a rodiny.
Poslankyňa Bc. Lenka Schweier navrhla doplniť členov komisie mládeže, sociálnych vecí
a rodiny v zložení: Terézia Beňušová a Lucia Papfyová.

Strana 3 z 7

K bodu 10. Rozpočtové opatrenie 01/2022.
Spracovala Andrea Hajduová a predkladá starostka obce Zdenka Furdová, ktorá informovala
o úprave rozpočtu t. j. povolené prekročenie a viazanie príjmov, z dôvodu zmeny ekonomickej
a funkčnej klasifikácie.
Uznesenie č. 18/2022:
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
berie na vedomie :
Rozpočtové opatrenie obce Dolná Seč č. 1 12022
v zmysle §14, 1 bod. zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

EK
632004
221002
221004
635011
635011
633013
637005
633006
633006
711001
711001
513002
821005

Typ
zmeny
+

+
-

+
+
-

-

+
-

-

+
+
+

Suma
570,00
1900,00
1900,00
400,00
60,00
60,00
970,00
500,00
500,00
3000,00
3000,00
29000,00
29000.00

Hlasovanie:
Za:

počet
4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Upravený
po zmene
570,00
1900,00
1900.00
400,00
60,00
60,00
970,00
500,00
500,00
3000.00
3000,00
29000,00
29000,00

Názov položky
Komunikačná infrašturktúra
Správne poplatky
Ostatné poplatky
Special.konfigur.softwer a krab.softwar
Special.konfigur.softwer a krab.softwar
Sofwér
Špeciálne služby
Všeobecný materiál COVID
Všeobecný materiál COVID
Pozemkov
Pozemkov
Oprava komunikácie I.
Rek.moder.a oprava miest.komunik.I

FK

ZDROJ
01. 1.1 41
41
01. 1.1

08.4.0
08.4.0
01. 1.1

07.4.0
01. 1. 1.
01. 1.1

04.6.0
04.6.0
04.6.0

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

K bodu 11. Informatívna správa z výsledku VO Rekonštrukcia cesty.
Vo februári 2022 sa cez nákupný portál TENDERnet realizoval podľa § 117 zákona
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní prieskum trhu na zákazku: Rekonštrukcia časti
miestnej komunikácie v obci Dolná Seč.
Číslo zákazky: 11144
Konečné vyhodnotenie (poradie podľa kritéria na vyhodnotenie ponuky):
Vyhodnotená bola ako úspešná ponuka s poradovým číslom ponuky: 1
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41
41
41
41
41
41
41
41
52
52

žiadam len aby sme žili v kultúre, v čistote. Prečo mi to zamieta obec, alebo
jednotlivci z obce?
Môj vnuk sa hral na detskom ihrisku, p. poslanec Bc Štefka ho upozornil, že deti sa
tam nesmú hrať. Bc. Štefka odpovedal: nepovedal som, že sa tam nemôžu hrať, ale
som ho slušne požiadal aby sa tam nebicykloval pretože ihrisko nie je určené na
bicyklovanie,
cudzí ľudia chodia na toto ihrisko a prepália sa tisícky kw a to nikomu nevadí, ale že
koberec je veľmi drahý a deti nefetujú to už vadí,
som proti tomu, aby psi celú dedinu pošpinili a behali kade tade
nevidel som žiadneho poslanca aby upozorňoval obyvateľov aby si zbierali
exkrementy po svojich psoch
P. starostka Zdenka Furdová:
- čo sa týka spotreby elektrickej energie tak je používanie ihriska spoplatnené. Používanie
ihriska je spoplatnené bez rozdielu či je to občan našej obce, alebo inej obce či mesta. Je
schválený cenník.
- k podnetu psie exkrementy : je prijaté nové VZN kde sú upravené podmienky držania
psov a správania sa, podľa ktorého je možné kontrolovať dodržiavanie VZN a
taktiež priestupkovať.
- k Vašej prvotnej sťažnosti, ktorá sa riešila na obci: sa netýkala psích exkrementov ako
takých, ale jedných obyvateľov, ktorí venčili psa. Zisťovaním sa zistilo, že psie
exkrementy zbierajú a vhadzujú do kuká nádoby. Teda neporušovali ani zákon ani VZN
a z tohto dôvodu bol Váš podnet zamietnutý. Boli ste poučený, že máte právo sa s touto
sťažnosťou obrátiť na Súd SR.
- v zmysle nového prijatého VZN budú v obci pristavené koše na psie exkrementy.

K bodu 18. Záver.
Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a záujem o dianie v našej obci. Ukončila
zasadnutie OZ o 17:36 hod..
Zapísala: Márfoldiová Andrea
V Dolnej Seči, dňa : 18.03.2022

Zdenka Furdová
starostka obce

Overovatelia:
Mgr. Lenka Schweier

................... í/

podpis
Ladislav Miklóš
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