Zápisnica č. 2
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Dolná Seč,
konaného dňa 21.02.2019
Zdenka Furdová, starostka obce
Poslanci: Miroslav Kamenský, Ing. Alexander Kúcs, Ondrej Nagy,
Mgr.Lenka Schweier,

Prítomní:

v

Další prítomní: zamestnanci obce: Andrea Márfoldiová
Ospravedlnený: Ladislav Miklóš, 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. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o dotáciu z rozpočtovej kapitoly
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky na základe výzvy
podľa zákona č.226/2011 Z. z. na predkladanie žiadostí o poskytnutie
dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v roku 2019
6. Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
Rokovanie obecného zastupiteľstva obce Dolná Seč (ďalej len OZ) otvorila Zdenka
Furdová, starostka obce. Na zasadnutí sa nezúčastnili Ladislav Miklóš, Mgr. Adriana Kovács
ktorí sa vopred ospravedlnili z neúčasti na zasadnutí OZ. Starostka obce skonštatovala, že
počet prítomných poslancov je 4 a OZ je uznášania schopné.
OZ schválilo program.
Uznesenie č. 14/2019 :
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
schvaľuje:
program rokovania
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie a schválenie programu
Určenie zapisovateľa
Určenie overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o dotáciu z rozpočtovej kapitoly
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky na základe výzvy
podľa zákona č.226/2011 Z.z. na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie
na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v roku 2019
6. Záver
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Hlasovanie:
Za:

počet
4

Proti:

0

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

Zdržal sa:

K bodu 2. Určenie zapisovateľa
Zapisovateľka:

Andrea Márfoldiová

Uznesenie č. 15/2019 :
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
určuje:
za zapisovateľku Andreu Márfoldiová

Hlasovanie:
Za:

počet
4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

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

K bodu 3. Určenie overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: Mgr. Lenka Schweier, Ing. Alexander Kúcs
Uznesenie č. 16/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
určuje:
za overovateľov zápisnice: : Mgr. Lenka Schweier, Ing. Alexander Kúcs

Hlasovanie:
Za:

počet
4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

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

K bodu 4. Voľba návrhovej komisie
Návrhová komisia:
Miroslav Kamenský, Ondrej Nagy
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Uznesenie č. 17/2019 :
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
volí:
návrhovú komisiu v zložení : Miroslav Kamenský, Ondrej Nagy
Hlasovanie:
Za:

počet
4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

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

v

K bodu 5. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o dotáciu z rozpočtovej kapitoly
Minitsterstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky na základe vvzvv podľa zákona
č. 226/2011 Z. z. na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na spracovanie
územnonlánovacei dokumentácie obcí z roku 2019
Starostka obce informovala prítomných o návrhu na schválenie predloženia Žiadosti
o dotáciu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky na
základe výzvy podľa zákona č.226/2011 Z.z. na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie
na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v roku 2019.
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo) vyhlásilo
výzvu podľa zákona č.226/2011 Z.z. na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z
rozpočtovej kapitoly ministerstva na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v
roku 2019. V súlade so zákonom môžu obce v rozpočtovom roku 2019 požiadať o dotáciu od
15.01.2019 do 28.02.2019.
Výdavky na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie (ďalej len ÚPD) „Zmeny a
doplnky č. 1 územného plánu obce Dolná Seč“ pozostávajú z čiastkových cien za jednotlivé
výkonové fázy
a) spracovanie návrhu UPD: 6 850 eur bez DPH
b) spracovanie čistopisu UPD: 50 eur bez DPH
Celkové oprávnené výdavky na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie (ďalej len
UPD) „Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Dolná Seč“ sú 6850.00 €. Výška dotácie
(80%) predstavuje sumu 5480.00 € a povinné spolufinancovanie obce vo výške 20%
predstavuje sumu 1370 €. Jednou z povinných príloh k žiadosti je „Uznesenie obecného
zastupiteľstva o súhlase, nie staršieho ako tri mesiace, že proces obstarávania a schvaľovania
územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí
dotácie“.
Keďže cenovú ponuku sme obdržali dňa 20.02.2019 v sume 6850 eur bez DPH a naša
predpokladaná suma za toto spracovanie bola max. do 5000,- a je potrebné postupovať podľa
zákona 343/2015 čo z časových dôvodov nie je možné a nemôžeme prijať toto navrhované
uznesenie.
Ďalším návrhom spracovateľa ÚPD, bolo nasledovné zníženie ceny za spracovanie UPD:
a) spracovanie návrhu ÚPD: 4940 eur s DPH
b) spracovanie čistopisu ÚPD: 50 eur s DPH
Výška dotácie (80%) predstavuje sumu 3952.00 € a povinné spolufinancovanie obce vo výške
20% predstavuje sumu 988 € a za spracovanie čistopisu 50 €.
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Uvedené zníženie ceny za spracovanie ÚPD je za podmienky, že tam nebudú zahrnuté
novonavrhované zmeny v severnej časti obce a čo bolo hlavným dôvodom pre ktorý sme
chceli uskutočniť spracovanie zmien a doplnkov ÚPD.
Takže je na zváženie či prijať túto ponuku so zníženou sumou za spracovanie ÚPD
a následné zmeny a doplnky územného plánu tým pádom budeme musieť platiť z vlastného
rozpočtu, alebo podať žiadosť o dotáciu až nasledujúci rok s tým, že to budeme robiť
s predstihom a budeme mať možnosť venovať príprave viac času, čo sme teraz nemali a bude
tam zahrnuté všetko čo potrebujeme týmito zmenami a doplnkami riešiť.
Starostka obce navrhla pozmeňujúci návrh na uznesenie v znení
Uznesenie č. 18/2019 :
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
schvaľuje:
predloženie Žiadosti o dotáciu za účelom vypracovania Územnoplánovacej dokumentácie
„Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Dolná Seč“ realizovanej v rámci výzvy z
rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky na spracovanie
územnoplánovacej dokumentácie obcí, so zabezpečením finančných prostriedkov na
spolufinancovanie vypracovania Územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 1
územného plánu obce Dolná Seč“ vo výške maximálne 988,00 Eur s DPH . Výška dotácie
(80%) predstavuje sumu 3952.00 € a povinné spolufinancovanie obce vo výške 20%
predstavuje sumu 988 € a za spracovanie čistopisu 50 €.
OZ o tomto návrhu hlasovalo nasledovne:
Hlasovanie:
Za:

počet
0

meno a priezvisko poslanca

Proti:

4

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

Zdržal sa:

0

OZ predložený návrh neschválilo. A neboli podané žiadne iné návrhy na uznesenie.

K Bodu 6. Záver
Starostka obce Zdenka Furdová ukončila zasadnutie OZ o 18:12 hod.

Zapísala: Andrea Márfôldiová
V Dolnej Seči, dňa : 28. 02. 2019
Koniec zasadnutia: 18:12 hod.
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Zdenka Furdová
starostka obce

Overovatelia:
Mgr. Lenka Schweier

................ ľ.rZľ.L.ľľ..
podpis

Ing. Alexander Kúcs
podpis

