Zápisnica
z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Dolná Seč,
konaného dňa 21.12.2018

Prítomní:
Poslanci:

Zdenka Furdová, starostka obce
Miroslav Kamenský, Ing.Alexander Kúcs, Ladislav Miklóš, Ondrej
Nagy, Mgr. Lenka Schweier
Ďalší prítomní: Mgr. Adriana Kovács,
Verejnosť:
podľa prezenčnej listiny
Začiatok zasadnutia : 18.00 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. Plán kontrolnej činnosti FIK na I. polrok 2019
a) Odborné stanovisko HK k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky
2019-2020-2021
b) Rozpočtové opatrenie
c) Návrh Rozpočtu obce na roky 2019-2020-2021
8. Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva
9. Žiadosť o odpredaj parcely CKN č. 846/2
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Záver
v

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
Rokovanie obecného zastupiteľstva obce Dolná Seč (ďalej len „OZ“) otvorila Zdenka
Furdová, starostka obce Dolná Seč (ďalej len „starostka obce“ ). Starostka obce skonštatovala,
že počet prítomných poslancov je 5 a OZ je uznášania schopné.
K programu zasadnutia OZ: Opravilo sa číslovanie programu zasadnutia OZ.
Starostka obce oznámila že pri písaní na pozvánke zasadnutia OZ sa posunul k bodu č.7.
k Plánu kontrolnej činnosti HK bod č.8. ROZPOČET
a)
Odborné stanovisko HK k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2019-2020-2021
b)
Rozpočtové opatrenie
c)
Návrh Rozpočtu obce na roky 2019-2020-2021
Z tohto dôvodu sa prečíslovalo poradie bodov zasadnutia OZ a ešte sa doplnil bod č. 11 Rôzne
a to o body:
a) Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce Dolná
Seč
b) zmena umiestnenia miesta určeného na vývoz bioodpadu
c) kúpa odhŕňača snehu.
Návrh opraveného programu:
1. Otvorenie a schválenie programu

2. Určenie zapisovateľa
3. Určenie overovateľov zápisnice
4. Voľba návrhovej komisie
5. Kontrola plnenia uznesení
6 . Interpelácia poslancov
7. Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2019
8 . ROZPOČET
a) Odborné stanovisko HK k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky
2019-2020-2021
b) Rozpočtové opatrenie
c) Návrh Rozpočtu obce na roky 2019-2020-2021
9. Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva
10. Žiadosť o odpredaj parcely CKN č. 846/2
11 . Rôzne
a) Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo
obce
Dolná Seč
b) zmena umiestnenia miesta určeného na vývoz bioodpadu
c) kúpa odhŕňača snehu.
12. Diskusia
13. Záver

Uznesenie č. 16/2018 :
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
schvaľuje:
nasledovný program rokovania zasadnutia OZ dňa 21.12.2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
14.

11.
12.

Otvorenie a schválenie programu
Určenie zapisovateľa
Určenie overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Interpelácia poslancov
Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2019
ROZPOČET
a) Odborné stanovisko HK k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky
2019-2020-2021
b) Rozpočtové opatrenie
c) Návrh Rozpočtu obce na roky 2019-2020-2021
Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva
Žiadosť o odpredaj parcely CKN č. 846/2
Rôzne
a) Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo
obce
Dolná Seč
b) zmena umiestnenia miesta určeného na vývoz bioodpadu
c) kúpa zhrňovacej radlice snehu.
Diskusia
Záver
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Hlasovanie:
Za:

počet
5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

meno a priezvisko poslanca
Miroslav Kamenský, Ing. Alexander Kúcs,
Ladislav Miklóš, Ondrej Nagy, Mgr. Lenka Schweier

K bodu 2. Určenie zapisovateľa
Zapisovateľka:

Mgr. Lenka Schweier

Uznesenie e. 17/2018 :
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
určuje:
za zapisovateľku Mgr. Lenku Schweier
Hlasovanie:
Za:

počet
5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

meno a priezvisko poslanca
Miroslav Kamenský, Ing. Alexander Kúcs,
Ladislav Miklóš, Ondrej Nagy, Mgr. Lenka Schweier

K bodu 3. Určenie overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: Ladislav Miklóš, Miroslav Kamenský.
Uznesenie č. 18/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
určuje:
za overovateľov zápisnice : Ladislav Miklóš, Miroslav Kamenský.
Hlasovanie:
Za:

počet
5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

meno a priezvisko poslanca
Miroslav Kamenský, Ing. Alexander Kúcs,
Ladislav Miklóš, Ondrej Nagy, Mgr. Lenka Schweier

K bodu 4. Voľba návrhovej komisie
Návrhová komisia:

Ondrej Nagy, Ing. Alexander Kúcs.

Uznesenie č. 19/2018 :
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Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
volí:
návrhovú komisiu v zložení : Ondrej Nagy, Ing. Alexander Kúcs.
Hlasovanie:
Za:

počet
5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

meno a priezvisko poslanca
Miroslav Kamenský, Ing.Alexander Kúcs,
Ladislav Miklóš, Ondrej Nagy, Mgr. Lenka Schweier

K bodu 5. Kontrola plnenia uznesení
Starostka obce Zdenka Furdová oboznámila prítomných poslancov, že na
predchádzajúcom zasadnutí OZ nebolo prijaté také ukladacie uznesenie, ktoré by bolo
termínované do dnešného dňa.
Uznesenie č. 20/2018 :
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
b e r i e na v e d o m i e :
informáciu starostky obce, že na predchádzajúcom zasadnutí OZ nebolo prijaté také ukladacie
uznesenie, ktoré by bolo termínované do dnešného dňa.

Hlasovanie:
Za:

počet
5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

meno a priezvisko poslanca
Miroslav Kamenský, Ing.Alexander Kúcs,
Ladislav Miklóš, Ondrej Nagy, Mgr. Lenka Schweier

K bodu 6. Interpelácia poslancov
Neboli žiadne interpelácie.

K bodu 7. Plán kontrolnej činnosti
Hlavná kontrolórka Mgr. Adriana Kovács oboznámila prítomných s návrhom plánu
kontrolnej činnosti na I. polrok 2019, stým že bude zaradený na schválenie na budúce
zasadnutie OZ dňa 29.01.2019.

Uznesenie č. 21/2018 :
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
berie na vedomie :
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návrh hlavnej kontrolórky Mgr. Adriany Kovács na zaradenie Návrhu plánu kontrolnej činnosti
na I. polrok 2019 na nasledujúce zasadnutie OZ, ktoré je plánované na 29.01.2019.

Hlasovanie:
Za:

počet
5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

meno a priezvisko poslanca
Miroslav Kamenský, Ing.Alexander Kúcs,
Ladislav Miklóš, Ondrej Nagy, Mgr. Lenka Schweier

K bodu 8. ROZPOČET
a) Odborné stanovisko HK k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2019-2020-2021
b) Rozpočtové opatrenia týkajúcich sa poskytnutej dotácie na rekonštrukciu chodníkov a
poskytnutej dotácie na rekonštrukciu Kultúrneho domu
c) Návrh Rozpočtu obce na roky 2019-2020-2021

Hlavná kontrolórka Mgr. Adriana Kovács
oboznámila prítomných s odborným stanoviskom HK k návrhu viacročného
rozpočtu na roky 2019-2020-2021 ( je prílohou zápisnice),
s rozpočtovými opatreniami týkajúcich sa poskytnutej dotácie na rekonštrukciu
chodníkov a poskytnutej dotácie na rekonštrukciu Kultúrneho domu (je prílohou
zápisnice),
-

návrhom Rozpočtu obce na roky 2019-2020-2021 (je prílohou zápisnice),

OZ prerokovalo návrhy na rozpočtové opatrenia a návrh rozpočtu obce Dolná Seč na roky
2019-2020-2021
Uznesenie č. 22/2018 :
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
a) p r e r o k o v a l o :
a) stanovisko hlavnej kontrolórky Mgr. Adriany Kovács k návrhu viacročného
rozpočtu obce Dolná Seč na roky 2019-2020-2021
b) návrhy na rozpočtové opatrenia týkajúcich sa poskytnutej dotácie na
rekonštrukciu chodníkov a poskytnutej dotácie na rekonštrukciu Kultúrneho
domu
c) návrh na viacročný rozpočet obce Dolná Seč na roky 2019- 2020- 2021
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b) b e r i e

na

vedomie:

a) odborné stanovisko hlavnej kontrolórky Mgr. Adriany Kovács k návrhu
viacročného rozpočtu obce Dolná Seč na roky 2019-2020-2021
Hlasovanie:
Za:

počet

meno a priezvisko poslanca

5

Miroslav Kamenský, Ing.Alexander Kúcs,
Ladislav Miklóš, Ondrej Nagy, Mgr. Lenka Schweier

Proti:

0

Zdržal sa:

0

b) rozpočtové opatrenia týkajúcich sa poskytnutej dotácie na:
1. rekonštrukciu chodníkov
Názov
položky

Kód
Ekonomická
zdroja klasifikácia

KBÚ- D:Seč
rekonštrukcia
chodníkov
pre chodcov
Rekonš.
Chod. ŠR
25% zdroj
Rekonštr.
Chd. EPFRV
75%

52

zníženie

Upravený
po zmene

513001

Funkčná
schválený Upravený zvýšenie
klasifikácia
pred
zmenou
06.2.0
0.00
0.00
66 654.81

0.00

66 654.81

111

717002

06.2.0

0.00

0.00

16 413.70

0.00

16 413.70

11GH

717002

06.2.0

0.00

0.00

49 241.11

0.00

49 241.11

0.00

0.00

132 309.62

0.00

132 309.62

Hlasovanie:
Za:

počet

meno a priezvisko poslanca

5

Miroslav Kamenský, Ing.Alexander Kúcs,
Ladislav Miklóš, Ondrej Nagy, Mgr. Lenka Schweier

Proti:

0

Zdržal sa:

0

2. rekonštrukciu Kultúrneho domu
Názov
položky

Kód
zdroja

BU -N FP131H
KDzr. 2017
čerpané v r.
2018
Zostat.prost.z 41
predch.rok

Ekonomická
klasifikácia

Funkčná
klasifikácia

schválený

453

0.00

Upravený
pred
zmenou
0.00

453

20 500.00

20 500.00

0.00

5951.00

14 549.00

20 500.00

20 500.00

13 500.00

5951.00

28 049.00

zvýšenie

zníženie

Upravený
po zmene

13 500.00

0.00

13 500.00
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Hlasovanie:
Za:

počet

meno a priezvisko poslanca

5

Miroslav Kamenský, Ing.Alexander Kúcs,
Ladislav Miklóš, Ondrej Nagy, Mgr. Lenka Schweier

Proti:

0

Zdržal sa:

0

3. školenia, kurzy
Názov
položky

Kód
zdroja

Ekonomická
klasifikácia

Funkčná
klasifikácia

schválený

Školenia
kurzy
semináre

1110

637001

01.3.3

60.00

Upravený
pred
zmenou
60.00

zvýšenie

zníženie

Upravený
po zmene

87.44

0.00

147.44

Hlasovanie:
Za:

počet

meno a priezvisko poslanca

5

Miroslav Kamenský, Ing.Alexander Kúcs,
Ladislav Miklóš, Ondrej Nagy, Mgr. Lenka Schweier

Proti:

0

Zdržal sa:

0

4. z rozpočtu VÚC, konkurzy a súťaže
Názov
položky

Kód
zdroja

Ekonomická
klasifikácia

Funkčná
schválený
klasifikácia

Z rozpočtu
VÚC
Konkurzy a
súťaže

11HD

312008

00000

11HD

637002

01.1.1

zvýšenie

zníženie

Upravený
po zmene

500

Upravený
pred
zmenou
500

1500

0.00

2000

400

400

1600

0.00

2000

Hlasovanie:
Za:

počet

meno a priezvisko poslanca

5

Miroslav Kamenský, Ing.Alexander Kúcs,
Ladislav Miklóš, Ondrej Nagy, Mgr. Lenka Schweier

Proti:

0

Zdržal sa:

0

5. výnos dane z príj.pouk.ÚS,tar.os., zákl.fun.piat, energie, palivo,
odmeny za mimoprac.pomeru., vratký
Názov položky

Kód
zdroja

Ekonomická Funkčná
schválený
klasifikácia klasifikácia

Výnos dane
z príj.pouk. ÚS

4100

111003

00000

84846.00

Upravený
pred
zmenou
91976.00

zvýšenie

zníženie

Upravený
po zmene

3750.00

0.00

95726.00
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Tar.,os.,zákl.,fun.pIat 4100
Energie
1110
1110
Palivo,mazivá,oleje
šp.k.
Odmeny za
1110
mimopr.pomeru
vratký
1110

611000
632001
634001

01110
01110
01110

47819.00
0.00
0.00

47819.00
0.00
0.00

3750.00
72.00
10.00

0.00
0.00
0.00

51569.00
72.00
10.00

637027

01110

150.00

150.00

0.00

72.00

78.00

637037

01110

62.00
62.00
132877.00 140007.00

0.00
7582.00

10.00
82.00

52.00
147507.00

Hlasovanie:
Za:

počet

meno a priezvisko poslanca

5

Miroslav Kamenský, Ing.Alexander Kúcs,
Ladislav Miklóš, Ondrej Nagy, Mgr. Lenka Schweier

Proti:

0

Zdržal sa:

0

6. rozpočet na roky 2020 a 2021 v EUR:
ROK

2020

2021

2020

2021

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové F O

204 356.00
0
8 000.00

204 356.00 Bežné výdavky
0 Kapitálové výdavky
8 000.00 Fínačné výd. operácie

193 045.00
3 980.00
5 000.00

193 045.00
3 980.00
5 000.00

P r íjm y c e lk o m :

2 1 2 3 5 6 .0 0

2 1 2 3 5 6 .0 0

2 0 2 0 2 5 .0 0

2 0 2 0 2 5 .0 0

V ý d a v k y s p o lu :

Hlasovanie:
Za:

počet

meno a priezvisko poslanca

5

Miroslav Kamenský, Ing.Alexander Kúcs,
Ladislav Miklóš, Ondrej Nagy, Mgr. Lenka Schweier

Proti:

0

Zdržal sa:

0

c) s c h v a ľ u j e :
1. finančný rozpočet na rok 2019 bez programovej štruktúry
ROK 2019

EUR

EUR

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
PríjmovéFO

197 908.00 Bežné výdavky
146 446.48 Kapitálové výdavky
46 960.39 Fínačné výd. operácie

197 245.00
90 046.87
103 840.00

P ríjm y c e lk o m :

3 9 1 3 1 4 .8 7

3 9 1 1 3 1 .8 7

Hlasovanie:

počet

V ý d a v k y s p o lu :

meno a priezvisko poslanca
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Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Miroslav Kamenský, Ing.Alexander Kúcs,
Ladislav Miklóš, Ondrej Nagy, Mgr. Lenka Schweier

K bodu 9 . Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva
OZ prerokovalo a podľa § 12 ods.l Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov schvaľuje nasledovný harmonogram zasadnutí OZ v Dolnej Seči na
rok 2019:
29.01.2019
09.04.2019
11.06.2019
10.09.2019
10.12.2019
Uznesenie č. 23/2018 :
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
a) prerokovalo:
harmonogram zasadnutí OZ v Dolnej Seči na rok 2019 zostavený podľa § 12
ods.l Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
b) schvaľuje
podľa § 12 ods.l Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov schvaľuje nasledovný harmonogram zasadnutí OZ
v Dolnej Seči na rok 2019:
29.01.2019
09.04.2019
11.06.2019
10.09.2019
10.12.2019

Hlasovanie:
Za:

počet
5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

meno a priezvisko poslanca
Miroslav Kamenský, Ing.Alexander Kúcs,
Ladislav Miklóš, Ondrej Nagy, Mgr. Lenka Schweier

K bodu 10. Žiadosť o odpredaj parcely CKN č. 846/2
Starostka obce oboznámila prítomných s predloženou žiadosťou kde cituje: „ Ako
výlučný vlastník stavieb v evidencii Okresného úradu Levice, katastrálny odbor v kú. Dolná
Seč Vás žiadam o odpredaj parcely r eg. „C“ č. 846/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere
J J4m2 -jedná sa o pracelu ktorú on a jeho rodina budeme užívať ako prístup ku našim
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stavbám. Je nepochybné že sa jedná o prípad osobitného zreteľa, Rovnako v najbližšej dobe
dôjde k vysporiadaniu všetkých pozemkov pod stavbami. “
OZ prerokovalo žiadosť dospelo k záveru, že k uvedeným stavbám na pozemku pána
Miroslava Mičíka existuje toho času prístupová cesta, čím mu obec nebráni vo výkone jeho
vlastníckeho práva,
a/ prerokovalo
doručenú žiadosť p. Miroslava Mičíka s návrhom odpredaja majetku obce par.č. 846/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 112 m2, pri preštudovaní žiadosti dospelo k záveru, že
k uvedeným stavbám na pozemku pána Miroslava Mičíka existuje toho času prístupová cesta,
čím mu obec nebráni vo výkone jeho vlastníckeho práva,
b/ zamieta
doručenú žiadosť z dôvodu, že predmet prevodu , o ktorý má p. Miroslav Mičík záujem, nie je
prebytočný, a obec pri rozhodovaní vo veci postupuje v súlade s ustanovením §8 ods. 3
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

Uznesenie č. 24/2018 :
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
Hlasovanie:
Za:

počet
5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

meno a priezvisko poslanca
Miroslav Kamenský, Ing.Alexander Kúcs,
Ladislav Miklóš, Ondrej Nagy, Mgr. Lenka Schweier

K bodu 11. Rôzne
a) Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce
Dolná Seč
b) zmena určenia miesta na uloženie bioodpadu
c) kúpa zhrňovacej radlice snehu.

a) Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce
Dolná Seč za rok 2017
Starostka obce oboznámila poslancov OZ so správou nezávislého audítora pre
štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč za rok 2017 s konštatovaním
audítorky, že obec Dolná Seč konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových
pravidlách. ( správa je prílohou zápisnice).
b) zmena umiestnenia miesta určeného na vývoz bioodpadu
Starostka obce oboznámila poslancov OZ na viaceré ústne sťažnosti občanov obce
k umiestneniu doterajšieho miesta na uloženie bioodpadu a to najmä na zápach šíriaci sa
z uvedeného miesta, ktorý ich obťažuje a zároveň žiadajú, aby OZ určilo nové miesto na
uloženie bioodpadu.
Navrhnutá bola časť parcely reg. „C“ p.č. 248/12, zapísaná na LV č. 1, v kat. území
obce Dolná Seč, vlastník parcely obec Dolná Seč. Uvedená parcela sa nachádza za
futbalovým ihriskom a tým, že sa nachádza ďaleko od rodinných domov sa predíde
obťažovaniu obyvateľov obce zápachom. Uvedené miesto na ukladanie bioodpadu bude
označené tabuľami.
c) kúpa zhrňovacej radlice na sneh
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Starostka obce oboznámila poslancov OZ že dňa 13.04.2018 poslanci Národnej rady
(NR) SR prijali nový zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke s účinnosťou od
20.05.2018, ktorý prináša zmenu aj v povinnosti čistenia chodníkov. Po novom tak
podľa § 9 ods. 2 zákona o pozemných komunikáciách bude platiť, že závady v schodnosti
miestnych komunikácií určených pre chodcov alebo v schodnosti chodníkov sú bez
prieťahov povinní odstraňovať správcovia miestnych komunikácií.
Táto povinnosť nebola bývalým vedením riešená ani zabezpečená.
Navrhla kúpiť zhrňovaciu radlicu na odhŕňanie snehu, ktorá je kompatibilná s obecným
žacím strojom to znamená že sa dá pripojiť na existujúci obecný žací stroj. Zhrňovacia
radlica je v cene 349.006.

Uznesenie č. 25/2018 :
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Seči
a) berie na vedomie:
správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč za
rok 2017 s konštatovaním audítorky, že obec Dolná Seč konala v súlade s požiadavkami
zákona o rozpočtových pravidlách
b) schvaľuje:
1. miesto na uskladnenie resp. vývoz bioodpadu vzniknutého na území obce Dolná Seč na
časť parcely reg. „C“ p.č. 248/12, zapísaná na LV č. 1, v kat. území obce Dolná Seč,
vlastník parcely obec Dolná Seč, ktorá bude označená príslušnými tabuľami.
2. v súlade so zásadami hospodárenia s majetkom obce, kúpu zhrňovacej radlice Starjet
1,2 m na odhŕňanie snehu v cene 349.00EUR.
K bodu 12. Diskusia
Diskusné príspevky:
otázka: prečo neboli užabované chodníky
Starostka obce : bývalé vedenie obce malo vyriešiť uvedené nedostatky vo výstavbe chodníkov
pokiaľ ešte nemrzlo, no nestalo sa tak a nedošlo k žiadnej náprave.
Nové vedenie obce prebralo stavbu chodníkov v takomto stave. Nakoľko v priebehu
nasledujúcich dní začalo snežiť a mrznúť, nebolo možné organizačne ani technicky dosiahnuť
aby to užabovali a navyše výstavba bola z dôvodu klimatických podmienok pozastavená. Bude
sa to riešiť už len keď nebude mrznúť a budú znova pokračovať vo výstavbe. Nakoľko dodnes
nepredložili stavebný denník o ktorý sme ich žiadali zatiaľ len ústne, bude potrebné to riešiť
písomne.
Zároveň upozorňuje že betónové kocky z pôvodných chodníkov sú majetkom obce
a neoprávnené nakladanie s týmito betónovými kockami sa bude považovať za porušenie
interných predpisov obce. Nakoľko dodnes nepredložili stavebný denník napriek ústnym
výzvam, bude potrebné to riešiť písomne.
návrh občana: bolo by vhodné umiestniť spomaľovače rýchlosti, nakoľko
nepomohlo ani to že sa nainštalovali merače rýchlosti, a autá tu chodia veľmi rýchlo
návrh poslanca OZ: oboznámiť občanov, aby hlavne v zimnom období neparkovali
autá na ceste, pretože prekážajú pri odhŕňaní snehu
návrh poslanca OZ: vypracovať prevádzkový poriadok športového areálu na ďalšie
zasadnutie OZ, spraviť prieskum cien v podobných zariadeniach a vypracovať
cenník.
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Uznesenie č. 26/2018 :
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Seči
ukladá obecnému úradu

a) vyžiadať písomne stavebný denník od zhotoviteľa chodníkov
b) oboznámiť občanov spôsobom v obci obvyklým /rozhlas, SMS systém../ aby
hlavne v zimnom období neparkovali autá na ceste, pretože prekážajú pri
odhmaní snehu.
c) upozorniť občanov, že betónové kocky z pôvodných chodníkov sú majetkom
obce a neoprávnené nakladanie s týmito betónovými kockami sa bude
považovať za porušenie interných predpisov obce.
d) vypracovať prevádzkový poriadok športového areálu na ďalšie zasadnutie
OZ, spraviť prieskum cien v podobných zariadeniach a vypracovať cenník.

K bodu 14. Záver
Starostka obce poďakovala všetkým za účasť na zasadnutí a ukončila zasadnutie OZ .
Zapísala: Mgr. Lenka Schweier
V Dolnej Seči, dňa : 27.12.2018

Miroslav Kamenský
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