Zápisnica
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Dolná Seč,
konaného dňa 20.06.2017

Eugen Čornák, starosta obce
Poslanci: Karol Kasáš, Ing. Iveta Vargová, Ing.
Jozef Křesťanko, od bodu č. 4: Ing. Zuzana Bezáková PhD.,
Ospravedlnený bol Ing. Alexander Kúcs
v
Další prítomní: Mgr. Adriana Kovács
zamestnanci obce: Zdenka Furdová, Andrea I Iajduová
Verejnosť:
podľa prezenčnej listiny
Začiatok zasadnutia : 19.00 hod.
Prítomní:

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie a schválenie programu
Určenie zapisovateľa
Určenie overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Interpelácia poslancov
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Dolná Seč
za rok 2016
8. Návrh Záverečného účtu obce Dolná Seč a rozpočtového hospodárenia za rok 2016
9. Individuálna výročná správa obce Dolná Seč za rok 2016
10. Zámer prevodu prebytočného majetku obce
11. Rôzne
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 3 a OZ je uznášania schopné.
OZ schválilo program.
Uznesenie č. 11/2017 :
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
schvaľuje:
program rokovania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie a schválenie programu
Určenie zapisovateľa
Určenie overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Interpelácia poslancov
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Dolná
Seč za rok 2016

8. Návrh Záverečného účtu obce Dolná Seč a rozpočtového hospodárenia za rok 2016
9. individuálna výročná správa obce Dolná Seč za rok 2016
10. Zámer prevodu prebytočného majetku obce
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Záver

Hlasovanie:
Za:

počet
3

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomný pri
hlasovaní:

0

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

K bodu 2. Určenie zapisovateľa
Zapisovateľka:

Zdenka Furdová

Uznesenie č. 12/2017 :
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
určuje:
za zapisovateľku Zdenku Furdovú
Hlasovanie:
Za:

počet
3

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomný pri
hlasovaní:

0

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

K bodu 3. Určenie overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: Ing. Iveta Vargová, Jozeľ Křesťanko
Uznesenie č. 13/2017:
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
určuje:
za overovateľov zápisnice : Ing. Iveta Vargová, Jozef Křesťanko.
Hlasovanie:
Za:

počet
3

Proti:

0

meno a priezvisko poslanca
Jozef Kresťanko, Karol Kasáš,
Ing. Iveta Vargová,.
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Zdržal sa:

0

Neprítomný pri
hlasovaní:

0

K bodu 4. Voľba návrhovej komisie
Počas voľby návrhovej komisie sa dostavila na rokovanie OZ Ing. Zuzana Bezáková PdD.
Návrhová komisia:
Karol Kasáš, Ing. Zuzana Bezáková,PhD.

Uznesenie č. 14/2017 :
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
volí:
návrhovú komisiu v zložení : Karol Kasáš , Ing. Zuzana Bezáková,PhD.,
Hlasovanie:
počet
meno a priezvisko poslanea
Za:
4
Jozef Křesťanko, Karol Kasáš,
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. 15/2017 :
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
4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomný pri
hlasovaní:

0

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

K bodu 6. Interpelácia poslancov
Neboli žiadne interpelácie.
K bodu 7. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Dolná Seč
za rok 2016
Hlavná kontrolórka Mgr. Adriana Kovacs, oboznámila prítomných s odborným stanoviskom hlavnej
kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce Dolná Seč za rok 2016.

Uznesenie č. 16/2017 :
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
a) p r e r o k o v a l o :
odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce Dolná Seč za rok 2016
b) b e r i e na v e d o m i e : :
odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce Dolná Seč za rok 2016
Hlasovanie:
Za:

počet
4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomný pri
hlasovaní:

0

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

K bodu 8. Návrh Záverečného účtu obce Dolná Seč a rozpočtového hospodárenia za rok 2016
Starosta obce predložil na prerokovanie a schválenie Návrh Záverečného účtu obce Dolná Seč
a rozpočtového hospodárenia za rok 2016.
OZ prerokovalo Návrh Záverečného účtu obce Dolná Seč a rozpočtového hospodárenia za rok 2016
a schválilo:
odvod do rezervného fondu vo výške 100% z prebytku hospodárenia obce,
splátku istiny vo výške 2500€ v termíne do 31.07.2017,
v súlade s ustanovením Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov , v znení § 16 odsek 10 písm. a/
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad,

Uznesenie č. 17/2017 :
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
a) p r e r o k o v a l o :
Návrh Záverečného účtu obce za rok 2016 a rozpočtového hospodárenia za rok 2016
b) s c h v a ľ u j e
Hlasovanie:
Za:
Proti:

odvoc do rezervného fondu vo výške 100% z prebytku hospodárenia obce
meno a priezvisko poslanca
počet
Jozef Křesťanko, Karol Kasáš,
4
Ing. Iveta Vargová, Ing. Zuzana Bezáková, PhD.
0

Zdržal sa:

0

Neprítomný pri
hlasovaní:

0

4

c) s c h v a ľ u j e splátku istiny v sume 2500€ v termíne do 31.07.2017.
Hlasovanie:
Za:

počet
4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomný pri
hlasovaní:

0

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

d) s c h v a ľ u j e :
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad ,v súlade s ustanovením zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov , v znení § 16 odsek 10 písm. a/____________________________________________
Hlasovanie:
počet
meno a priezvisko poslanca
Za:
4
Jozef Křesťanko, Karol Kasáš,
Ing. Iveta Vargová, Ing. Zuzana Bezáková, PhD.
P ro ti:
0
Zdržal sa:

0

N e p ríto m n ý pri

0

h laso v an í:

K bodu 9 . Individuálna výročná správa obce Dolná Seč za rok 2016
Starosta obce predložil na prerokovanie a schválenie Individuálnu výročnú správu obce Dolná Seč za
rok 2016.
Uznesenie č. 18/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
a) p r e r o k o v a l o :
Individuálnu výročnú správu obce Dolná Seč za rok 2016,
b) b e r i e n a v e d o m i e :
Individuálnu výročnú správu obce Dolná Seč za rok 2016.
Hlasovanie:
Za:

počet
4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomný pri
hlasovaní:

0

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

K bodu 10. Zámer prevodu prebytočného majetku
Starosta obce oboznámil poslancov OZ so zámerom predaja a o znaleckom posudku č. 57/2017
zo dňa 10.05.2017 , vyhotovenom znalcom Ing. Jozefom Ďurišom, kde bola cena časti
5

pozemku parcely reg. „C“ zastavané plochy a nádvoria p. č. 246/1 o výmere 217m2 obec
Dolná Seč, katastrálne územie Dolná Seč, zapísaný na LV č. 1 určená vo výške
7,13 E U R /m 2.
OZ prerokovalo a schválilo:
prevod vlastníctva majetku obce Dolná Seč - časť pozemku parcely reg. „C“ , druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria p. č. 246/1 o výmere 217m2 obec Dolná Seč, katastrálne územie
Dolná Seč, zapísaný na LV č. 1 .
- spôsob prevodu vlastníctva majetku obce - časť pozemku parcely reg. „C“ , druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria p.č. 246/1 o výmere 217m2 obec Dolná Seč, katastrálne územie
Dolná Seč, zapísaný na LV č. 1 v súlade s ustanovením §9a odsek 1 písmeno c/ Zákona
o majetku obcí spôsobom „Priamy predaj“ . za cenu vo výške 20€ , vrátane všetkých
nákladov spojených s prevodom nehnuteľnosti. . (znalecký posudok, geometrický plán, vklad
do katastra, náklady na vyhotovenie kúpnej zmluvy...)
- komisiu na vyhodnotenie cenových ponúk: so všetkých poslancov OZ, zverejniť zámer prevodu
prebytočného majetku v piatok 23.06.2017 na úradnú tabuľu obce a internetovú stránku obce, termín
preloženia cenových ponúk najneskoršie do 14.07.2017,termín vyhodnotenia cenových ponúk dňa
20.07.2017.
Uznesenie č. 19/2017:
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
a) p r e r o k o v a l o:
prevod vlastníctva majetku obce Dolná Seč - časť pozemku parcely reg. „C“, p. č. 246/1 o výmere
217m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, obec Dolná Seč, katastrálne územie Dolná Seč,
zapísaný na LV č. 1 .
b) s c h v a ľ u j e :
spôsob prevodu vlastníctva majetku obce - časť pozemku parcely reg. „C“, pare. č. 246/1 o výmere
217m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, obec Dolná Seč, katastrálne územie Dolná Seč,
zapísaný na LV č. 1, v súlade s ustanovením §9a odsek 1 písmeno c/ Zákona o majetku obcí
spôsobom „Priamy predaj“ , za cenu vo výške 20.00€ za m2, vrátane všetkých nákladov spojených
s prevodom nehnuteľnosti.
c/ u r č u j e :
podmienky zámeru priameho predaja :
termín zverejnenie zámeru dňa 23.06.2017
termín predloženia cenových ponúk najneskoršie do 14.07.2017 do 13.00 hod.
termín vyhodnotenia cenových ponúk 20.07.2017
komisiu na vyhodnotenie cenových ponúk: všetci poslanci OZ v Dolnej Seči

Hlasovanie:
Za:

počet
3

Proti:

0

Zdržal sa:

1

Neprítomný pri
hlasovaní:

0

meno a priezvisko poslanca
Jozef Křesťanko,
Ing. Iveta Vargová, Ing. Zuzana Bezáková,
Karol Kasáš
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K bodu 11. Rôzne
lng. Zuzana Bezáková PhD . - informovala OZ, že urobila predbežný prieskum cien detských ihrísk,
tak ako sa dohodlo na zasadnutí v milom roku a chcela vedieť do akej sumy má pripraviť návrh na
doplnenie ihriska a o aké prvky detského ihriska by sa malo jednať.
Starosta obce poskytne p. lng. Z. Bezákovej PdD., ešte katalógy detských certifikovaných ihrísk, ktor
má, aby mala väčší prehľad ako aj o ponuke a aj cenách, a má pripraviť návrh.

K bodu 12. Diskusia
Pripomienky od občanov:
— p. Fašková: čo bude s pozemkom, keď nebude mať nikto záujem o tento pozemok, a kto
zaplatí náklady napr. znalecký posudok
— starosta obce: v tom prípade náklady zaplatí obec a pozemok sa bude naďalej kosiť
— p. Melicherčík - chcel zostať v Dolnej Seči naďalej bývať, ale asi to takto nebude, chcel tam
len malý drevený dom bez základov nakoľko je to malý pozemok.

K bodu 13. Záver

Starosta poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí a ukončil zasadnutie OZ

Zapísala: Furdová Zdenka
V Dolnej Seči, dňa : 22.06.2017

Eugen Čornák
starosta obce

Overovatelia:

x
lng. Iveta Vargová

"••••vX

podpis

Jozef Křesťanko

•t

podpis

