Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Seči

ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Dolnej Seči

konaného dňa 07.01.2015
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Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Dolnej Seči
konaného dňa 07.01.2015

Prítomní:
Starosta obce: Eugen Čornák
Poslanci: Ing. Zuzana Bezáková PhD., Karol Kasáš, Jozef Kresťanko,
Ing. Alexander Kúcs, Ing. Iveta Vargová
Neprítomní: Verejnosť: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program zasadnutia:

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

Otvorenie a schválenie programu
Určenie zapisovateľa
Určenie overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Interpelácia poslancov
Prerokovanie Štatútu obce Dolná Seč
Prerokovanie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Dolná Seč
8. Prerokovanie podielov obce Dolná Seč v pasienkovom spoločenstve
9. Menovanie zástupcu starostu obce Dolná Seč
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Návrh na uznesenie
13. Záver

K bodu 1
Otvorenie a schválenie programu
Starosta obce privítal všetkých prítomných , poprial prítomným všetko dobré do Nového
roku. Oboznámil prítomných poslancov s programom zasadnutia, a tento bol bez pripomienok
schválený.
Starosta obce skonštatoval, že na rokovaní sú prítomní 5 poslanci, tzn. že obecné
zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
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K bodu 2
Určenie zapisovateľa
Starosta obce určil za zapisovateľa zasadnutia p. Zdenku Furdovú - zamestnanec obce.

K bodu 3
Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice starosta obce určil Ing. Alexandra Kúcsa a Ing. Ivetu Vargovú.

K bodu 4
Voľba návrhovej komisie
Starosta obce navrhol do návrhovej komisie: Ing. Zuzanu Bezákovú PhD. a Karola Kasáša.
Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov:5
Počet prítomných poslancov: 5
Hlasovali: 5
Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0

Návrh bol schválený

K bodu 5
Interpelácia poslancov
Poslankyňa Ing. Iveta Vargová:
- navrhuje prerobiť zmluvu s Mini ABC - Irma Spurná
- starosta obce potvrdil, že sa budú prerábať nájomné zmluvy
- navrhuje aby sa 80006 ktoré majú prísť do rozpočtu použili na splatenie úveru
- starosta obce upozornil, že najprv musia peniaze prísť a potom sa môžu robiť zmeny
v rozpočte
- sa pýta načo platíme Obecné noviny, keď sú prístupné aj na internete
- poslanec Jozef Kresťanko odpovedá že nemá každý doma internet ani on nemá doma
internet a obecné noviny si môže prečítať na obecnom úrade
- žiada aby starosta obce predkladal Správu o činnosti na každom zasadnutí
- aby sa postupne prerokovali a dali do súladu so zákonom : Rokovací poriadok obecného
zastupiteľstva, Zásady odmeňovania poslancov a Organizačný poriadok obce Dolná Seč
- starosta obce súhlasil aby sa uvedené dokumenty prerokovali a aby si pripravili
k uvedenému materiály.
Poslankyňa Ing. Zuzana Bezáková PhD. a Ing. Iveta Vargová
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- navrhujú aby sa spravil sadzobník poplatkov do prehľadnej tabuľky, pretože nevedia aké
máme poplatky - starosta obce im pripomenul že uvedené poplatky schvaľovali poslanci,
a ak ich chcú zmeniť môžu si pripraviť návrh a môže sa to prerokovať
- navrhuje aby obec robila uvítanie do života s tým že sa kúpi deťom aj nejaká drobnosť starosta obce oboznámil poslankyňu, že obec robieva uvítanie do života pre tých, ktorí o to
požiadajú, ak majú inú predstavu o organizovaní alebo forme uvítania aby dali presný návrh
ako má takéto uvítanie prebiehať a kto to bude robiť.

K bodu 6
Prerokovanie Štatútu obce Dolná Seč
Starosta obce a obecné zastupiteľstvo prerokovali Štatút obce Dolná Seč, ktorý predkladala
poslankyňa Ing. Zuzana Bezáková PhD. a s pripomienkami a s pridaním prílohy kde bude
symbol, pečať a znak ho schválili, (je súčasťou prílohy č. 1)
Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov:5
Počet prítomných poslancov: 5
Hlasovali: 5
Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0

Návrh bol schválený

K bodu 7
Prerokovanie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dolná Seč
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Dolná Seč, ktoré predkladá Ing. Zuzana Bezáková PhD. (je súčasťou prílohy č. 2) Nakoľko
tento návrh nebol zverejnený 15 dní pred zastupiteľstvom, schvaľovať sa bude na budúcom
zasadnutí Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 27.01.2015.

K bodu 8
Prerokovanie podielov obce Dolná Seč v pasienkovom spoločenstve
Poslankyňa Ing. Iveta Vargová sa pýta koľko podielov máme v pasienkovom spoločenstve
a či sa pozemok „ Lapoš“, ktorý je neudržiavaný mohol vziať do prenájmu a spraviť tam
oddychovú zónu - park pre občanov. Taktiež sa pýta kedy sa dokončí odvodňovací kanál.
Starosta obce odpovedal: obec nemôže investovať do cudzieho majetku a spraviť park pre
občanov na pozemku , ktorý nevlastní a na odvodňovací kanál nie sú v súčasnosti financie.
O uvedenú lokalitu sa má starať pasienkové pozemkové spoločenstvo. Predseda pasienkového
spoločenstva sa sťažoval že občania na uvedenú lokalitu vynášajú smeti a preto nevedia túto
lokalitu kosiť.
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K bodu 9
Menovanie zástupcu starostu obce Dolná Seč

Starosta obce menuje za zástupcu starostu obce Jozefa Kresťanka, vzhľadom na to že vo
voľbách získal najviac hlasov. Poslanci zobrali na vedomie menovanie zástupcu starostu.

K bodu 10
Rôzne
Poslanec Karol Kasáš chce vedieť kedy môže riešiť otázky týkajúce sa Komisie kultúry
a športu a to plánu činnosti a členov komisií. Starosta obce informoval poslanca, že členov
komisie a plán činnosti má pripraviť na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 27.01.2015.

K bodu 11
Diskusia
Na všetky diskusné otázky bolo odpovedané hneď a nie sú nutné písomné odpovede.

K bodu 12
Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie bol jednohlasne prijatý.

Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov:5
Počet prítomných poslancov: 5
Hlasovali:
Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0

Návrh bol schválený

K bodu 13
Záver
Na záver sa starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie obecného

zastupiteľstva.
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UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Dolná Seč
zo dňa 07.01.2015

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
1.
2.
3.
4.
5.

Interpeláciu poslancov
Štatút obce Dolná Seč
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dolná Seč
Podiely obce Dolná Seč v Pasienkovom pozemkovom spoločenstve
Diskusné príspevky občanov

Uznesenie č. l/QZ/2015
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Seči
určuje:
1. Za zapisovateľa : Zdenka Furdová.
2. Za overovateľov zápisnice: Ing. Alexander Kúcs, Ing. Iveta Vargová.
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Uznesenie č. 2/OZ/2Q15
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Seči

volí:
1. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Zuzana Bezáková PhD. a Karol Kasáš.

Uznesenie č. 3/OZ/2Q15
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Seči
berie navedomie:
1. Menovanie Jozefa Kresťanka za zástupcu starostu obce Dolná Seč.

Uznesenie č. 4/OZ/2Q15
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Seči
schvaľuje:
1. Štatút obce Dolná Seč od 07.01.2015.
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Uznesenie č. 5/OZ/2Q15
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Seči
prerokovalo:
1. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dolná Seč
a s pripomienkami bude vyvesený na úradnej tabuli a predložený na schválenie
na budúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 27.01.2015.

Eugen Čornák
starosta obce
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Ing. Alexander Kúcs
overovateľ zápisnice
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Ing. Iveta Vargová
overovateľ zápisnice

Zapisovateľ: Z. Furdová
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