Zápisnica
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Dolná Seč,
konaného dňa 29.09.2015

Prítomní:

Eugen Čornák, starosta obce
Poslanci: Karol Kasáš, Jozef Křesťanko,
Ing. Alexander Kúcs, Ing. Iveta Vargová
Ospravedlnená: Ing. Zuzana Bezáková, PhD.
Ďalší prítomní: Mgr. Adriana Kovács
Zdenka Furdová. zamestnanec obce
Zuzana Fabiánová, zamestnanec obce
Verejnosť:
podľa prezenčnej listiny
Začiatok zasadnutia : 19,00 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. Návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2015
8. Oznámenie úpravy rozpočtu
9. Žiadosť o odkúpenie parcely č.246/14 reg. „C“ o výmere 62m2
10. Žiadosť o odkúpenie parcely č.329/1 o výmere 51 1m2
11. Žiadosť o zaslanie stanoviska - Detský domov Nitra
12. Návrh plánu kontrolnej činnosti obce Dolná Seč
13. Rôzne
14. Diskusia
15. 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 4 a OZ je uznášania schopné.
OZ schválilo program zasadnutia doplnený na základe návrhu hlavnej kontrolórky Mgr.
Adriany Kovács v bode č. 10 Rôzne - Informácia komisie verejného poriadku z prešetrovania
sťažnosti dňa 24.08.2015
Uznesenie č. 56/2015 :
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
schvaľuje:
program rokovania
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 rozpočtového opatrenia č. 1/2015
8. Oznámenie úpravy rozpočtu
9. Žiadosť o odkúpenie parcely č.246/14 reg. „C“ o výmere 62m2

10. Žiadosť o odkúpenie parcely č.329/1 o výmere 511 nr
11. Žiadosť o zaslanie stanoviska - Detský domov Nitra
12. Návrh plánu kontrolnej činnosti obce Dolná Seč
13. Rôzne - Informácia komisie verejného poriadku z prešetrovania sťažností
dňa 24.08.2015
14. Diskusia
15. Záver

Za:

počet
4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomný pri
hlasovaní:

0

Hlasovanie:

meno a priezvisko poslanca
Karol Kasáš, Jozef Křesťanko, Ing. Alexander
Kúcs, Ing. Iveta Vargová

K bodu 2. Určenie zapisovateľa
Zapisovateľka:
Zdenka Furdová
Uznesenie č. 57/2015 :
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
určuje:

za zapisovateľku Zdenku Furdovú.
Hlasovanie:
Za:

počet
4

Proti:

0

Z d rž a l sa:

0

Neprítomný pri hlasovaní:

0

meno a priezvisko poslanca
Karol Kasáš, Jozef Křesťanko, Ing. Alexander Kúcs,
Ing. Iveta Vargová

K bodu 3. Určenie overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: Ing. Alexander Kúcs, Jozef Křesťanko
Uznesenie č. 58/2015 :
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
určuje:

za overovateľov zápisnice : Ing. Alexander Kúcs, Jozef Křesťanko
Hlasovanie:

počet

meno a priezvisko poslanca

Za:

4

Karol Kasáš, Jozef Křesťanko, Ing. Alexander Kúcs,
Ing. Iveta Vargová

Proti:

0

Zdržal sa:

0

N e p r íto m n ý pri h la s o v a n í:

0
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K bodu 4. Voľba návrhovej komisie
Návrhová komisia:
Ing. Iveta Vargová, Karol Kasáš
Uznesenie č. 59/2015 :
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
volí:

návrhovú komisiu v zložení : Ing. Iveta Vargová, Karol Kasáš
Hlasovanie:

počet

Za:

4

Proti:

0

Z d r ž a l sa:

0

N e p r í t o m n ý pri h la s o v a n í:

0

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

K bodu 5. Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce Eugen Cornák informoval poslancov OZ že bod: Návrh plánu kontrolnej
činnosti obce Dolná Seč, ktorý na zasadnutí OZ dňa 30.06.2015 v bode 10. Rôzne, odložili
poslanci na prerokovanie na zasadnutie 29.00.2015 bol zaradený do dnešného programu.
K bodu 6. Interpelácia poslancov
Neboli žiadne interpelácie.
K bodu 7. Návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2015
OZ prerokovalo a schválilo rozpočtové opatrenie č. 1/2015 na presun finančných prostriedkov
z rezervného fondu na kapitálový výdavok z dôvodu havarijného stavu žacieho stroja v sume
3239,006.
Uznesenie č. 60/2015 :
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
a) p r e r o k o v a l o :
návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2015 na presun finančných prostriedkov z rezervného
fondu na kapitálový výdavok z dôvodu havarijného stavu žacieho stroja v sume 3239,00€
b) s c h v á I i 1o :
rozpočtové opatrenie č. 1/2015 na presun finančných prostriedkov z rezervného fondu na
kapitálový výdavok z dôvodu havarijného stavu žacieho stroja v sume 3239,00€.
Hlasovanie:
Za:

počet
4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomný pri hlasovaní:

0

meno a priezvisko poslanca
Karol Kasáš, Jozef Kresťanko, Ing. Alexander Kúcs,
Ing. Iveta Vargová
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K bodu 8. Oznámenie úpravy rozpočtu
OZ prerokovalo a berie na vedomie úpravu rozpočtu z dôvodu prijatej účelovej dotácie
z Ministerstva financií SR na „Oprava fasády so zateplením budovy kultúrneho domu
v Dolnej Seči s. č. 22, LV č. 1 v sume 7000,00€ v príjmovej časti a vo výdavkovej časti, (je
prílohou zápisnice).
Uznesenie č. 61/2015 :
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
a) p r e r o k o v a l o :
úpravu rozpočtu z dôvodu prijatej účelovej dotácie z Ministerstva financií SR na „Oprava
fasády so zateplením budovy kultúrneho domu v Dolnej Seči s. č. 22, LV č. 1 v sume
7000.006 v príjmovej časti a vo výdavkovej časti.
b) b e r i e na v e d o m i e :
úpravu rozpočtu z dôvodu prijatej účelovej dotácie z Ministerstva financií SR na „Oprava
fasády so zateplením budovy kultúrneho domu v Dolnej Seči s. č. 22, LV č. 1 v sume
7000.006 v príjmovej časti a vo výdavkovej časti.
Hlasovanie:
Za:

počet
4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomný pri hlasovaní:

0

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

v

K bodu 9 . Žiadosť o odkúpenie parcely č. 246/14 reg. „C“ o výmere 62 m2
OZ odročilo žiadosť o odkúpenie parcely a ukladá komisii výstavby a rozvoja uskutočniť
stretnutie na ktorom sa prerokuje uvedená žiadosť a zároveň urobia aj obhliadku uvedenej
parcely. Termín: do 15.10.2015 (žiadosť je prílohou zápisnice)
Uznesenie č. 62/2015 :
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
a) o d r o č i 1o :
Žiadosť Vladimíra Strbku, Jur nad Hronom 259, o odkúpenie parcely reg. „C“, p.č. 246/14
zastavané plochy a nádvoria o výmere 62m2, oddelenej z p. č. 246/1, LV č. 1 na základe
vyhotoveného geometrického plánu č. 77/2015 úradne schváleného Okresným úradom Levice
dňa 31.07.2015.
b) u k 1a d á :
komisii výstavby a rozvoja uskutočniť stretnutie na ktorom sa prerokuje uvedená žiadosť
a zároveň urobia aj obhliadku uvedenej parcely. Termín: do 15.10.2015
Hlasovanie:
Za:

počet
4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomný pri hlasovaní:

0

meno a priezvisko poslanca
Karol Kasáš, Jozef Kresťanko, Ing. Alexander Kúcs,
Ing. Iveta Vargová
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Uznesenie č. 65/2015 :
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
schvaľuje:
plán kontrolnej činnosti obce Dolná Seč na 11. polrok 2015.
Hlasovanie:
Za:

počet
4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomný pri hlasovaní:

0

meno a priezvisko poslanca
Karol Kasáš, Jozef Křesťanko, Ing. Alexander Kúcs,
Ing. Iveta Vargová

K bodu 13. Rôzne
1. Informácia komisie verejného poriadku z prešetrovania sťažností dňa 24.08.2015
Keďže na zasadnutí OZ nebola prítomná Ing. Zuzana Bezáková, PhD. - predseda komisie
verejného poriadku, starosta obce informoval hlavnú kontrolórku o výsledku z prešetrovania
sťažností nasledovne:
-šetrením sťažnosti dňa 24.08.2015 bolo zistené že sťažnosť je opodstatnená. Prešetrením
sťažnosti na p. Petra Grexu a to na chov zvýšeného počtu hovädzieho dobytka, sa potvrdil
zvýšený počet hovädzieho dobytka v počte 0 ks. Pán Peter Grexa sa preukázal povolením na
chov a informoval prítomných že. chov hovädzieho dobytka ruší a dobytok predá, čo sa aj
potvrdilo zistením že podal inzerát na predaj, kde uvádza že predáva hovädzí dobytok. Pani
Barzová Mária pripomenula aby dal odtiaľ odviezť aj všetok hnoj a že zvieratá poškodili plot
k susedom.

2. Starosta obce poďakoval všetkým občanom, ktorí spolupracovali pri príprave a realizácii
Obecnej slávnosti.
Starosta ďalej oboznámil poslancov o vyúčtovaní Obecnej slávnosti kde sponzorský príjem
bol celkovo 2550,00Rur a celkovo Obecná slávnosť stála 1614,49Eur, a vyzval poslancov
aby podali krátku správu.
Pán poslanec Karol Kasáš povedal, že bolo veľa gulášov a budúci rok bude treba o jeden
kotol gulášu menej. Ing. Iveta Vargová potvrdila, že spolu zostalo približne za jeden kotol
gulášu.

K bodu 14. D iskusia

1. Pani Barzová sa spýtala poslancov či a ako sa bude riešiť cesta, ktorú chcel odkúpiť p.
Turček, či tam teda uvažujú dať nejakú zábranu aby tadiaľ nemohli štvorkolkári jazdiť a ničiť
ju. Poslanci navrhli aby do 15.10.2015 spravili obhliadku uvedenej cesty a prerokovali aj túto
požiadavku.2
2. Pán Kermiet Ľubomír sa sťažoval na opakovanú nadmernú hlučnosť u p. Sopkovej, kde ju
už ústne niekoľkokrát upozorňoval, aby po 22,00hod. stíšili hudbu ale nikto jeho požiadavku
nerešpektuje a absolútne neberú ohľad na nikoho z. okolia. Žiada aby sa jeho sťažnosť čo
najskôr doriešila.
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K bodu 15. Záver
Na záver sa starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie obecného
zastupiteľstva.
Zapísala: Furdová Zdenka

- ŕ ...../ • ...........

Eugen Cornák
starosta obce

Overovatelia:

Ing. Alexander Kúcs
podpis

Jozef Křesťanko

....XI.
podpis
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