Zápisnica
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Dolná Seč,
konaného dňa 16.04.2019

Zdenka Furdová, starostka obce
Poslanci: Miroslav Kamenský, Ing. Alexander Kúcs, Ladislav Miklóš,
Mgr. Lenka Schweier,

Prítomní:

Ďalší prítomní: Mgr. Adriana Kovács, zamestnanci obce: Andrea Hajduová, Andrea
Márfôldiová
Ospravedlnený/í:
Nezúčastnil sa: Ondrej Nagy
Verejnosť:
podľa prezenčnej listiny
Začiatok zasadnutia : 17: 00 hod.
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie a schválenie programu
Určenie zapisovateľa
Určenie overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Interpelácia poslancov
Návrh prevádzkového poriadku ČOV
Návrh VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie
volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane
9. Žiadosť o predaj pozemku 846/4 a 846/5
10. Schválenie prenájmu pozemku, pare. č. 247/1
11. Žiadosť o zriadenie vecného bremena (elektrická a vodovodná prípojka),
pare. č. 246/1
12. Žiadosť o odkúpenie obecného motocykla
13. Návrh na zrušenie Zmluvy o spolufinancovaní nákladov mimoškolskej
činnosti detí
14. Správa hlavnej kontrolórky z kontrolnej činnosti za rok 2018
15. Čerpanie finančného rozpočtu za rok 2018
16. Menovanie členov komisie ochrany, protipožiarnej a protipovodňovej,
verejného poriadku a životného prostredia
17. Menovanie členov protipožiarnej hliadky
18. Rozhodnutie o ďalšom spôsobe využitia majetku vo vlastníctve obce Športový areál
19. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
20. Návrh zmeny zásad odmeňovania poslancov
21. Návrh zmeny zásad hospodárenia s majetkom
22. Návrh prevádzkového poriadku športového areálu
23. Návrh sadzobníka poplatkov za používanie majetku obce
24. Rôzne - informácie o spracúvaní osobných údajov
25. Diskusia
26. Záver
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K bodu 1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu

Rokovanie obecného zastupiteľstva obce Dolná Seč {ďalej Jen OZ) otvorila Zdenka
Furdová, starostka obce. Na zasadnutí sa nezúčastnil Ondrej Nagy. Starostka obce
skonštatovala, že počet prítomných poslancov je 4 a OZ je uznášania schopné.
OZ schválilo program.
Uznesenie č. 19/2019 :
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
schvaľuje:
program rokovania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie a schválenie programu
Určenie zapisovateľa
Určenie overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Interpelácia poslancov
Návrh prevádzkového poriadku ČOV
Návrh VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie
volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane
9. Žiadosť o predaj pozemku 846/4 a 846/5
10. Schválenie prenájmu pozemku, pare. č. 247/1
11. Žiadosť o zriadenie vecného bremena (elektrická a vodovodná prípojka),
pare. č. 246/1
12. Žiadosť o odkúpenie obecného motocykla
13. Návrh na zrušenie Zmluvy o spolufinancovaní nákladov mimoškolskej
činnosti detí
14. Správa hlavnej kontrolórky z kontrolnej činnosti za rok 2018
15. Čerpanie finančného rozpočtu za rok 2018
16. Menovanie členov komisie ochrany, protipožiarnej a protipovodňovej,
verejného poriadku a životného prostredia
17. Menovanie členov protipožiarnej hliadky
18. Rozhodnutie o d’alšom spôsobe využitia majetku vo vlastníctve obce Športový areál
19. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
20. Návrh zmeny zásad odmeňovania poslancov
21. Návrh zmeny zásad hospodárenia s majetkom
22. Návrh prevádzkového poriadku športového areálu
23. Návrh sadzobníka poplatkov za používanie majetku obce
24. Rôzne - informácie o spracúvaní osobných údajov
25. Diskusia
26. Záver
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Hlasovanie:

počet meno a priezvisko poslanca

Za:

4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

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

K bodu 2. Určenie zapisovateľa
Zapisovateľka:

Andrea Márfôldiová

Uznesenie č. 20/2019 :
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
určuje:
za zapisovateľku Andreu Márfôldiovú

Hlasovanie:
Za:

počet
4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

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

K bodu 3. Určenie overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: Miroslav Kamenský, Ing. Alexander Kúcs.
Uznesenie č. 21/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
určuje:
za overovateľov zápisnice : Miroslav Kamenský, Ing. Alexander Kúcs.

Hlasovanie:
Za:

počet
4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

meno a priezvisko poslanca
Miroslav Kamenský, Ing. Alexander Kúcs,
Ladislav Miklóš, Mgr. Lenka Schweier
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K bodu 4. Voľba návrhovej komisie

Návrhová komisia:

Ladislav Miklóš, Mgr. Lenka Schweier.

Uznesenie e. 22/2019 :
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
volí:
návrhovú komisiu v zložení : Ladislav Miklóš, Mgr. Lenka Schweier.

Hlasovanie:
Za:

počet
4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

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

K bodu 5. Kontrola plnenia uznesení
Starostka obce Zdenka Furdová skonštatovala, že na predchádzajúcom zasadnutí neboli
žiadne ukladacie uznesenia.
Uznesenie č. 23/2018 :
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
b e r i e na v e d o m i e :
informáciu starostky obce Zdenky Furdovej, že neboli žiadne ukladacie uznesenia.
Hlasovanie:
Za:

počet
4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

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

K bodu 6. Interpelácia poslancov
Neboli žiadne interpelácie.

K bodu 7. Návrh prevádzkového poriadku
Starostka obce informovala, že v zmysle zákona o Verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách č. 442/2002 Z. z ., § 33, ods. 3, bol vypracovaný a obcou schválený
Prevádzkový poriadok verejnej kanalizácie DOLNÁ SEČ objekt - Čistiareň odpadových
vôd. Prevádzkový poriadok bol poslancom poskytnutý k nahliadnutiu.
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Uznesenie č. 24/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
berie na vedomie:
schválený Prevádzkový poriadok verejnej kanalizácie DOLNÁ SEČ objekt - Čistiareň
odpadových vôd.
Hlasovanie:
Za:

počet
4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

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

K bodu 8. Návrh VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie
volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane
Starostka obce predložila na prerokovanie Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce
Dolná Seč č. 01/2019 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných
plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane. ( ďalej len „VZN“) Účelom
tohto VZN je vyhradiť miesta a podmienky na umiestňovanie volebných plagátov počas
volebnej kampane podľa § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369 /1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 16 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani
a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005Z.Z. o politických stranách a politických hnutiach
v znení neskorších predpisov. Terajšie VZN č.2/2002 je neaktuálne. (Návrh VZN je prílohou
č. 1 zápisnice) K predloženému návrhu nemali poslanci obecného zastupiteľstva žiadne
pripomienky.
Uznesenie e. 25/2018 :
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Seči
1. zrušuje:
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2002 o vylepovaní plagátov na verejných
priestranstvách zo dňa 11.02.2002.
2. sa podľa § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369 /1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 16 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej
kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005Z.Z. o politických stranách
a politických hnutiach v znení neskorších predpisov
uznieslo na vydaní
Všeobecne záväzného nariadenia obce Dolná Seč č. 01/2019 o vyhradení miest
a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných
priestranstvách počas volebnej kampane.( je prílohou č. 2 zápisnice)
Potrebné kvórum 3/5
Hlasovanie:
Za:

počet
4

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

0

Zdržal sa:

0

v

K bodu 9. Žiadosť o predaj pozemku, pare, č 846/4 a 846/5
Poslancom bol poskytnutý materiál ohľadom žiadosti o predaj pozemku pare. č. 846/4
a 846/5, ku ktorému poslanci nemali žiadne námietky, ( je prílohou č. 3 zápisnice)
Uznesenie č. 26/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
schvaľuje:
1. že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Obec Dolná Seč odpredať v zmysle časti 2. tohto
uznesenia je pre Obec Dolná Seč neupotrebiteľným a prebytočným majetkom.
Hlasovanie:
Za:

počet
4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

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

2. zámer odpredať časť z parciel CKN:
a) p.č. 846/2, zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 1, okres: Levice, obec:
Dolná Seč, katastrálne územie: Dolná Seč: a to novovzniknutú parcelu: č. 846/5 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 70 m2
b) p.č. 846/1, zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 1, okres: Levice, obec:
Dolná Seč, katastrálne územie: Dolná Seč: a to novovzniknutú parcelu č. 846/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 7 m2
v zmysle „Geometrického plánu na oddelenie pozemkov č. 846/4 a 846/5“, č.
67/2019, vyhotoveným Ing. Jánom Predajnianským, dňa 27,03.2019, úradne
overenom Ing. Erikou Zakhariášovou dňa 09.04.2019,
ako prípad hodný osobitného zreteľa
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,
dôvodom osobitného zreteľa je, že odkupovaná parcela
tvorí časť pozemku, ktorá je dlhodobo ohradená a svojím umiestnením priamo susedí
s nehnuteľnosťou žiadateľa,
- jedná sa o parcelu, ktorú bude žiadateľ a jeho rodina užívať ako prístup k jeho
stavbám a vlastní aj všetky spevnené plochy na týchto parcelách,
- jeho predaj, ako prípad hodný osobitného zreteľa nie je v rozpore s verejným blahom
a dobrom,
za cenu obvyklú v mieste a čase kde sa nehnuteľnosť nachádza: 3,50 EUR/ m2, čo pri
výmere 77 m2 predstavuje celkovú kúpnu cenu 269,50 EUR, slovom dvestošesťdesiatdeväť
eur päťdesiat centov,
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pre kupujúceho : Miroslav Mičík, rod. Mičík, nar.: 03.07.1972, bytom: Štúrova 617/66,
Vráble.
Hlasovanie:
Za:

počet
4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

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

K bodu 10. Schválenie prenájmu pozemku, pare, č. 247/1
Obci Dolná Seč bola doručená žiadosť Marianny Žúborovej, Dolná Seč 188, 935 31 Dolná
Seč o prenájom časti pozemku, ktorá bola schválená uznesením č. 08/2019 zo dňa
29.01.2019. Avšak v dôsledku nesprávnej formulácie v uznesení, kde namiesto spôsobu
prenechania majetku do „výpožičky“ malo byť v zmysle § 9 Zákona o majetku obcí č.
138/1991 a § Zásad hospodárenia s majetkom obce Dolná Seč uvedený spôsob prenechania
majetku do užívania „nájmom“, vzhľadom nato je potrebné predmetné uznesenie zrušiť.
Uznesenie e. 27/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
1. prerokovalo opätovne doručenú žiadosť Marianny Žúborovej o prenájom časti
pozemku par. č 247/1, vedenej na LV č. 1, okres: Levice, obec: Dolná Seč,
katastrálne územie: Dolná Seč vo vlastníctve obce Dolná Seč na rekreačný
a verejnoprospešný účel , spojený s údržbou a starostlivosťou o nehnuteľnosť vo
vlastníctve obce. (je prílohou č. 4 zápisnice) Prenajatá plocha je orientačne vyznačená
na fotokópii katastrálnej mapy. (je prílohou č. 5 zápisnice)
2. vyhlasuje majetok uvedený v bode č. 1 tohto uznesenia za dočasne prebytočný
Hlasovanie:
Za:

počet
4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

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

3. schvaľuje:
a) zrušenie uznesenia č. 08/2019 zo dňa 29.01.2019
Hlasovanie:
Za:

počet
4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

meno a priezvisko poslanca
Miroslav Kamenský, Ing.Alexander Kúcs,
Ladislav Miklóš, Mgr. Lenka Schweier
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b) zámer prenajať časť parcely č. 247/1 , vedenej na LV č. 1, okres: Levice, obec:
Dolná Seč, katastrálne územie: Dolná Seč vo vlastníctve obce Dolná Seč.
Prenajatá plocha je orientačne vyznačená na fotokópii katastrálnej mapy. (je
prílohou č. 5 zápisnice)
ako prípad hodný osobitného zreteľa
podľa § 9a, bodu 9, písm. c/ Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, pričom dôvodom
osobitného zreteľa je :
prenájom voľného priestranstva, ktorý obec nevyužíva a neplánuje ho zahrnúť do
svojich investičných aktivít,
reálny stav pozemku je, že obec nemá dostatok ľudských zdrojov, aby zabezpečila
riadnu údržbu uvedeného pozemku,
prenájmom sa v oblasti údržby a starostlivosti o majetok, ako aj v oblasti jeho
hospodárneho využitia v prospech potrieb obce, dosiahne riadna starostlivosť a údržba
prenechaného majetku,
žiadateľ sa venuje chovu koní na rekreačný a verejnoprospešný účel, v minulosti už
tento pozemok užíval a o pozemok sa riadne staral,
žiadateľ bude pozemok zveľaďovať a udržiavať ho počas celej doby prenájmu na
vlastné náklady.
Jedná sa o majetok, ktorý obec dočasne vyhlásila za prebytočný na obdobie 1. roka.
na dobu nájmu: 1 rok
za cenu nájmu: 1,00 €/ mesiac, so splatnosťou nájomného vopred za celý rok pri
podpise zmluvy.
Pre nájomcu: Marianna Zúborová, Dolná Seč 188, 935 31 Dolná Seč, nar.
18.01.1978
Hlasovanie:
Za:

počet
4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

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

K bodu 11, Žiadosť o zriadenie vecného bremena - elektrická a vodovodná nrínoika
nar. e. 246/1
Starostka obce predložila poslancom žiadosť o zriadenie vecného bremena elektrická
a vodovodná prípojka pare. č. 246/1, neboli prednesené žiadne pozmeňujúce návrhy, ( je
prílohou zápisnice č. 6)
Uznesenie e. 28/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
schvaľuje:
zámer zriadenia vecného bremena na pozemku, pare. č. 246/1 KN-C zastavaná plocha
a nádvorie s výmerou 47 m2 v zmysle návrhu „Geometrického plánu na vyznačenie práva
uloženia inžinierskej siete na pozemkoch p. č. E KN 849 a CKN 246/1“ č. 29/2019, zo dňa
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10.02.2019 nachádzajúca sa v obci Dolná Seč, okres Levice, kat. územie Dolná Seč,
zapísaného na LV č.l, v prospech: Štefan Boďó, Saratovská 25, 934 05 Levice,
spočívajúceho v:
- strpieť na zaťažených pozemkoch, v rozsahu vyznačenom v Geometrickom pláne č.
29/2019, umiestnenie zariadení vodovodnej a elektrickej prípojky,
- umožniť v nevyhnutnej miere vstup na zaťažené pozemky automobilmi, mechanizmami a
pešo za účelom výkonu prác spojených s údržbou, prevádzkou, odstraňovaním porúch,
vykonávaním opráv a rekonštrukcií týchto prípojok na zaťažených pozemkoch.
- bez súhlasu vlastníka a prevádzkovateľa prípojok nebudovať nad a v jeho pásme ochrany
v šírke 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja prípojky na obidve strany po zemi trvalé
zariadenia, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé porasty,
neumiestňovať skládky, nevykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k zariadeniam
prípojok, alebo ktoré by mohli ohroziť jej technický stav, oplotenie a povrchové úpravy
realizovať ľahko rozoberateľným spôsobom.
Zriadenie vecného bremena je za odplatu 3,50EUR/m2, na dobu neurčitú.
Pre oprávneného: Štefan Boďó, Saratovská 25, Levice 934 05.
V prípade schválenia vecného bremena bude žiadateľ znášať náklady, ktoré vznikli v
súvislosti so zriadením vecného bremena ( napr. vyhotovenie geometrického plánu, a pod.) a
aj náklady na vyhotovenie zmluvy a správny poplatok z návrhu na vklad do katastra
nehnuteľností.
Hlasovanie:
Za:

počet
4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

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

K bodu 12. Žiadosť o odkúpenie obecného motocykla
Starostka obce predložila žiadosť p. Jozefa Vyskoča, Dolná Seč 118 o odkúpenie
motocykla Babetta 210, ktorej zostatková hodnota je 0,00 EUR. (žiadosť je prílohou č 7
zápisnice)
Uznesenie č. 29/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
1. zriaďuje:
vyraďovaciu komisiu v zložení: Miroslav Kamenský, Ing. Alexander Kúcs,
Ladislav Miklóš, Mgr. Lenka Schweier.
Hlasovanie:
Za:

počet
4

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

0

Zdržal sa:

0

2. vyhlasuje:
Babettu 210 za prebytočný majetok, z odôvodnením že je dlhodobo v nepojazdnom
stave z dôvodu poškodenej prevodovky.
Hlasovanie:
Za:

počet
4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

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

3. schvaľuje:
a) zámer odpredaja majetku obce Dolná Seč: Babetty 210, formou verejnej
obchodnej súťaže pre záujemcu s najvyššou ponukou, ktorú predloží OcÚ
najneskôr do 15.05.2019.
b) podmienky verejnej obchodnej súťaže (sú prílohou č. 8 zápisnice)
Hlasovanie:
Za:

počet
4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

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

4. ustanovuje:
komisiu na vyhodnotenie cenových ponúk: Miroslav Kamenský, Ing. Alexander Kúcs,
Ladislav Miklóš, Ondrej Nagy, Mgr. Lenka Schweier, s tým, že komisia vyhodnotí
cenové ponuky a vyberie najvýhodnejšie ponuky a určí víťaza.
Hlasovanie:
Za:

počet
4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

meno a priezvisko poslanca
Miroslav Kamenský, Ing.Alexander Kúcs,
Ladislav Miklóš, Mgr. Lenka Schweier
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K bodu 13. Návrh na zrušenie Zmluva o snolufinancovaní nákladov mimoškolskej
činnosti detí
K návrhu na zrušenie Zmluvy o spolufinancovaní nákladov mimoškolskej činnosti detí
neboli poslancami OZ prednesené pozmeňujúce návrhy.
Uznesenie č. 30/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč po prerokovaní
schvaľuje:
vypovedanie zmluvného vzťahu - Zmluva o spolufinancovaní nákladov mimoškolskej
záujmovej činností detí zo dňa: 09.06.2014.

Hlasovanie:
Za:

počet
4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

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

K bodu 14. Správa hlavnej kontrolórky z kontrolnej činnosti za rok 2018
Hlavná kontrolórka Mgr. Adriana Kovács oboznámila prítomných so správou o kontrolnej
činnosti za rok 2018.
OZ prerokovalo a schvaľuje „Správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2018”.
(je prílohou č. 9 zápisnice)
Uznesenie č. 31/2019 :
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
a) prerokovalo :
Správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2018
b) schvaľuje:
Správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2018.
Hlasovanie:
Za:

počet
4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

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

v

K bodu 15. Čerpanie finančného rozpočtu za rok 2018.
Čerpanie finančného rozpočtu za rok 2018 vypracovala pracovníčka obecného úradu
Andrea Hajduová a poslancom bolo zaslané mailom, (je prílohou č. 10 zápisnice)
Strana 11 z 17

Uznesenie č. 32/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
berie na vedomie:
predložené informácie o čerpaní finančného rozpočtu za rok 2018.
Hlasovanie:
Za:

počet
4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

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

K bodu 16. Menovanie členov komisie ochrany, protipožiarnej a protipovodňovej,
verejného poriadku a životného prostredia
Nakoľko sa p. Ondrej Nagy nedostavil a mal nás oboznámiť so zoznamom členov komisie,
sa tento bod prekladá na budúce plánované zasadnutie OZ.
Uznesenie č. 33/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
schvaľuje:
preloženie menovania členov komisie ochrany, protipožiarnej a protipovodňovej, verejného
poriadku a životného prostredia na budúce plánované zasadnutie OZ.
Hlasovanie:
Za:

počet
4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

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

K bodu 17. Menovanie členov protipožiarnej hliadky
V zmysle § 33, ods. 4.) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších predpisov, Obec zriaďuje protipožiarnu hliadku obce pozostávajúcu z troch
členov, tento bod sa tiež prekladá na budúce plánované zasadnutie OZ.
Uznesenie e. 34/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
schvaľuje:
preloženie menovania členov protipožiarnej hliadky na budúce plánované zasadnutie OZ.
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Hlasovanie:
Za:

počet
4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

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

K bodu 18. Rozhodnutie o ďalšom spôsobe vy užitia majetku vo vlastníctve obec športový areál
Starostka obce predložila návrh na spôsob ďalšieho využitia budovy športového areálu a to
prenájmom nehnuteľnosti: budovy vedenej pod súp. číslom 280, parcelné číslo 851/11,
o celkovej výmere 157 m2, vedenom na LV č. 1, kde pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou
vedený na LV č. 502. K uvedenému bodu otvorila rozpravu. Po prerokovaní podmienok
obchodnej verejnej súťaže „Športový areál“, bude v podmienkach doplnená požiadavka
o zloženie depozitu pri prípadnom prenájme predmetného areálu. Podmienky obchodnej
verejnej súťaže „ŠPORTOVÝ AREÁL“ sú prílohou č. 11 zápisnice.
Uznesenie č. 35/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
1. schvaľuje:
a) zámer prenájmu nehnuteľnosti - majetku obce Dolná Seč - budovy športového
budovy vedenej pod súp. číslom 280, parcelné číslo 851/11, o celkovej výmere
157 m2, vedenom na LV č. 1, kde pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou vedený
na LV č. 502
formou obchodnej verejnej súťaže.
Hlasovanie:
Za:

počet
4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

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

b) Podmienky obchodnej verejnej súťaže, (sú prílohou č. 11 zápisnice)
Hlasovanie:
Za:

počet
4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

meno a priezvisko poslanca
Miroslav Kamenský, Ing.Alexander Kúcs,
Ladislav Miklóš, Mgr. Lenka Schweier
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2. ustanovuje:
komisiu na vyhodnotenie predložených návrhov: Ladislav Miklóš, Ing. Alexander
Kúcs, Mgr. Lenka Schweier, Miroslav Kamenský a Ondrej Nagy.
Hlasovanie:
Za:

počet
4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

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

K bodu 19. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
Nakoľko tento rok končí šesťročné funkčné obdobie hlavného kontrolóra, je potrebné určiť
rozsah výkonu funkcie a následne vyhlásiť voľbu hlavného kontrolóra.
Uznesenie č. 36/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
1.

určuje: v súlade s ustanovením §11 odsek 4 písm. j/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozsah výkonu funkcie hlavného
kontrolóra : pracovný úväzok 0,15.
Hlasovanie:

počet

meno a priezvisko poslanca

Za:

4

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

Proti:

0

Zdržal sa:

0

2.

vyhlasuje: voľbu hlavného kontrolóra v súlade s ustanovením §18a odsek 2 zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s
podmienkami vyhlásenia na úradnej tabuli obce, termín voľby: 28.05.2019.

Hlasovanie:
Za:

počet
4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

meno a priezvisko poslanca
Miroslav Kamenský, Ing.Alexander Kúcs,
Ladislav Miklóš, Mgr. Lenka Schweier
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K bodu 20. Návrh zmeny zásad odmeňovania poslancov

Starostka obce navrhla preložiť návrh zmeny Zásad odmeňovania poslancov na ďalšie
plánované zasadnutie OZ z dôvodu odstránenia nedostatkov v predmetom návrhu.
Uznesenie č. 37/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
schvaľuje:
preloženie návrhu zmeny Zásad odmeňovania poslancov na budúce plánované zasadnutie OZ.
Hlasovanie:
Za:

počet
4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

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

K bodu 21. Návrh zmeny zásad hosnodárenia s majetkom obce
Z dôvodu momentálneho znefunkčnenia operatívneho výkonu obecnej samosprávy,
starostka obce navrhuje schváliť Dodatok k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom
obce Dolná Seč, nadobúdanie hnuteľných vecí z doteraz schválených 330,-€ na hodnotu
1 700,00 €. (Dodatok je prílohou č. 12)
Uznesenie e. 38/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
schvaľuje:
Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dolná Seč, ktorým
sa nahrádza:
Bod 3) Nadobúdanie vlastníctva nehnuteľného majetku v súlade so schváleným rozpočtom
obce podlieha vždy schváleniu OZ. Schváleniu OZ podlieha aj nadobúdanie hnuteľných
vecí nad hodnotu 1700,00 € vrátane.
Bod 4) v ostatných prípadoch rozhoduje starosta obce v súlade so schváleným rozpočtom
obce do 1700,00 €.
Bod 5) obec môže nadobúdať veci bezodplatne - darovaním a dedením. Aj v týchto prípadoch
sa musí dodržať ustanovenie § 5 ods. 3 týchto zásad, t.j. pri nadobúdaní nehnuteľného
majetku bez ohľadu na jeho hodnotu a pri nadobúdaní hnuteľného majetku nad hodnotu
1700,00 € vrátane je nevyhnutné schválenie OZ.
Hlasovanie:
Za:

počet
4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

meno a priezvisko poslanca
Miroslav Kamenský, Ing.Alexander Kúcs,
Ladislav Miklóš, Mgr. Lenka Schweier
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K bodu 22. Návrh prevádzkového poriadku športového areálu

Z dôvodu schválenia zámeru na prenájom športového areálu verejnou obchodnou súťažou
sa prevádzkový poriadok nebude schvaľovať na tomto zasadnutí.
Uznesenie č. 39/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
schvaľuje:
z dôvodu schválenia zámeru na prenájom športového areálu verejnou obchodnou súťažou
v bode č. 18 dnešného zasadnutia, sa prevádzkový poriadok nebude schvaľovať na tomto
zasadnutí.
Hlasovanie:
Za:

počet
4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

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

K bodu 23. Návrh sadzobníka nonlatkov za používanie majetku obce
Starostka obce predložila Návrh Smernice č. 01/2019 o úhradách za používanie zariadenia
obce Dolná Seč /je prílohou zápisnice. Starostka obce otvorila rozpravu k uvedenému bodu.
(je prílohou č. 13 zápisnice)
Uznesenie e. 40/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
schvaľuje:
Smernicu č. 01/2019 o úhradách za používanie zariadenia obce Dolná Seč.
Hlasovanie:
Za:

počet
4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

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

K hodu 24. Rôzne
Starostka obce informovala poslancov obecného zastupiteľstva ohľadne spracovania
osobných údajov novozvolených poslancov.
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Uznesenie č. 41/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
berie na vedomie:
informáciu o spracovaní osobných údajov pre poslancov obecného zastupiteľstva v Dolnej
Seči.
Hlasovanie:
Za:

počet
4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

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

K bodu 25. Diskusia
V diskusii vystúpila p. Kasášová a p. Sabo Balog a na diskusné otázky bolo odpovedané
ihneď.
K bodu 26. Záver
Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ o 18.00 hod..

Zapísala: Márfôldiová Andrea
V Dolnej Seči, dňa : 18.04.2019

* -

..................- ...... • '....... / ...............

Zdenka Furdová
starostka obce

Overovatelia:
Ing. Alexander Kúcs
podpis

/?

Miroslav Kamenský

St
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