Zápisnica
z 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Dolná Seč,
konaného dňa 24.09.2019

Prítomní:

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

Ďalší prítomní: Ing. Štefan Jurák, zamestnanci obce: Andrea Márfôldiová
Ospravedlnení:
Neprítomní: Ondrej Nagy, Miroslav Kamenský
Verejnosť:
podľa prezenčnej listiny
Začiatok zasadnutia : 18: 00 hod.
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie a schválenie programu
Určenie zapisovateľa
Určenie overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Interpelácia poslancov
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dolná Seč na II.
polrok 2019
8. Rozpočtové opatrenie
9. Schválenie vecného bremena na pozemku pare. č. 851/1 a 852/4
10. Žiadosť o osadenie pamätnej tabule
11. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o dotáciu na rok 2020 v zmysle
zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde.
12. Rôzne
13. Diskusia
14. 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 Ondrej Nagy a Miroslav Kamenský,
ktorí sa vopred neospravedlnili. Starostka obce skonštatovala, že počet prítomných poslancov
sú 3 a OZ je uznášania schopné.
OZ schválilo program.
Uznesenie č. 71/2019 :
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
schvaľuje:
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program rokovania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie a schválenie programu
Určenie zapisovateľa
Určenie overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Interpelácia poslancov
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dolná Seč na II.
polrok 2019
8. Rozpočtové opatrenie
9. Schválenie vecného bremena na pozemku pare. č. 851/1 a 852/4
10. Žiadosť o osadenie pamätnej tabule
11. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o dotáciu na rok 2020 v zmysle
zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde.
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Záver

Hlasovanie:

počet meno a priezvisko poslanca

Za:

3

Proti:

0

Zdržal sa:

0

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

K bodu 2. Určenie zapisovateľa
Zapisovateľka:

Andrea Márfoldiová

Starostka obce určuje za zapisovateľku Andreu Márfôldiovú

K bodu 3. Určenie overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: Ing. Alexander Kúcs, Mgr. Lenka Schweier.
Starostka obce určuje za overovateľov zápisnice : Ing. Alexander Kúcs, Mgr. Lenka Schweier

K bodu 4. Voľba návrhovej komisie
Návrhová komisia: Ing. Alexander Kúcs, Ladislav Miklóš.
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Uznesenie č. 72/2019 :
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
volí:
návrhovú komisiu v zložení: Ing. Alexander Kúcs, Ladislav Miklóš.

Hlasovanie:
Za:

J)

Proti:

0

Zdržal sa:

0

počet
n

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

K bodu 5. Kontrola plnenia uznesení
Ing. Štefan Jurák hlavný kontrolór obce predložil správu o kontrole plnenia uznesení.
Poslanci nemali žiadne pripomienky k danej správe.
Uznesenie č. 73/2018 :
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
b e r i e na v e d o m i e :
Správu o kontrole plnenia uznesení OZ.
Hlasovanie:
Za:

počet
3

Proti:

0

Zdržal sa:

0

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

K bodu 6. Interpelácia poslancov
Ladislav Miklóš - oprava časti cesty medzi hlavnou cestou a vedľajšou cestou /pri obchode/.
Poslanci doporučujú obecnému zvolať pracovné stretnutie, na ktorom sa prejednajú finančné
a technické možnosti riešenia tejto opravy. Na najbližšom plánovanom zastupiteľstve, ktoré
sa uskutoční po pracovnom stretnutí bude predmetná interpelácia prerokovaná.

K bodu 7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dolná Seč na
II. polrok 2019
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 bol zverejnený v zákonnej lehote, poslancom
bol doručený mailom a tvorí prílohu tejto zápisnice. Plán predkladá Ing. Štefan Jurák hlavný
kontrolór obce. Je rozdelený na 3 časti
1. vyúčtovanie cestovných náhrad
2. kontrola plnenia uznesení
3. základná finančná kontrola
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Uznesenie č. 74/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
po prerokovaní návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2019
a) schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dolná Seč na II. polrok 2019
b) poveruje
hlavného kontrolóra obce na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej
činnosti na II. polrok 2019.

Hlasovanie:
Za:

počet
3

Proti:

0

Zdržal sa:

0

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

K bodu 8. Rozpočtové opatrenia
Spracovala Andrea Hajduová a predkladá starostka obce Zdenka Furdová
Uznesenie č. 75/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
a) berie na vedomie:
Návrh rozpočtového opatrenia obce Dolná Seč č. 2/2019
1. v zmysle §14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne:2
Položka
Chodníky dotácia
MFSR
Rekonšt. chodníkov
dotácia MFSR

schválený

upravený
pred zmenou

zvýšenie

zníženie

Upravený po
zmene

0 ,0 0

0 ,0 0

1 0 0 0 0 ,-

0 ,0 0

1 0 0 0 0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

11 0 0 0 .-

0 ,0 0

11 0 0 0 ,0 0

2. v zmysle §14 ods. 2 bod. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s v
súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a v súlade §22 Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Dolná Seč zo
dňa 10.12.2014
do výšky schváleného limitu 16606 nasledovne:
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Položka

schválený

Odstupné a odvody 12 800,-

Hlasovanie:
Za:

počet
3

upravený
pred zmenou

zvýšenie

zníženie

Upravený po
zmene

12 800,-

0,00

1 000,00

11 800,-

meno a priezvisko poslanca

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

Proti:
Zdržal sa:

K bodu 9. Schválenie vecného bremena na pozemku pare, č. 851/1 a 852/4
Starostka obce informovala, že dňa 25.06.2019 schválilo OZ uznesením č. 67/2019 bod 2.
a bod 3. zámery zriadenia vecného bremena na pozemkoch, pare. č. 850 a 852/4, k. ú. Dolná
Seč, za účelom využitia pôdy ako prístupovú cestu. Vyššie uvedené zámery boli zverejnené
od 26.06.2019 dol5.07.2019.
Uznesenie č. 76/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
schvaľuje:
1) zriadenie vecného bremena
a) na pozemku E KN, pare. č. 850 trvalý trávny porast s výmerou 37m2 a C KN
852/4 trvalý trávny porast s výmerou 26 m2 v k.ú. Dolná Seč v zmysle návrhu
„Geometrického plánu na zriadenie vecného bremena na pare. č. E KN 850 a C
KN 852/4“, na prístupovú cestu k C KN pare. č 122/6 k.ú. Horný Tekovský
Hrádok v prospech Tomáš Bielik, Hlboká ul. 3067/8, 934 01 Levice.
b) spočívajúceho v:
- strpieť na zaťažených pozemkoch, v rozsahu vyznačenom v Geometrickom
pláne č. 8/2019, umiestnenie prístupovej cesty k pozemku C KN pare. č 122/6 k.ú.
Horný Tekovský Hrádok
- umožniť v nevyhnutnej miere vstup na zaťažené pozemky automobilmi,
mechanizmami a pešo. Vykonávanie opráv a rekonštrukcií tejto cesty.
c) zriadené vecné bremeno bude slúžiť ako prístupová cesta výlučne pre Tomáša
Bielika, Hlboká ul. 3067/8, 934 01 Levice a jeho nehnuteľnosť na pozemku C
KN pare. č 122/6 k.ú. Horný Tekovský Hrádok
d) na dobu neurčitú
e) pre oprávneného: Tomáš Bielik, nar. 04.02.1987, bytom: Hlboká ul. 3067/8,
934 01 Levice
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Žiadateľ bude 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
3

Proti:

0

Zdržal sa:

0

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

2) Zriadenie vecného bremena
a) na pozemku E KN, pare. č. 850 trvalý trávny porast s výmerou 52m2 a C KN
852/4 trvalý trávny porast s výmerou 36 m2 v k.ú. Dolná Seč v zmysle návrhu
„Geometrického plánu na zriadenie vecného bremena na pare. č. E KN 850 a C
KN 852/4“, na existujúcu prístupovú cestu k C KN pare. č 122/3 k.ú. Horný
Tekovský Hrádok v prospech ŠPEDIMEX SLOVAKIA, s.r.o., Dolná Seč 242,
935 31
b) spočívajúceho v:
- strpieť na zaťažených pozemkoch, v rozsahu vyznačenom v Geometrickom pláne č.
8/2019, prístupovú cesty k pozemku C KN pare. č 122/3 k.ú. Horný Tekovský Hrádok
- umožniť v nevyhnutnej miere vstup na zaťažené pozemky automobilmi,
mechanizmami a pešo. Vykonávanie opráv a rekonštrukcií tejto cesty.
c) zriadené vecné bremeno bude slúžiť ako prístupová cesta výlučne pre
ŠPEDIMEX SLOVAKIA, s.r.o., Dolná Seč 242, 935 31 a jeho nehnuteľnosť na
pozemku C KN pare. č 122/3 k.ú. Horný Tekovský Hrádok
d) na dobu neurčitú
e) pre oprávneného: ŠPEDIMEX SLOVAKIA, s.r.o., Dolná Seč 242, 935 31
Žiadateľ bude 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
3

Proti:

0

Zdržal sa:

0

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

K bodu 10. Žiadosť o osadenie pamätnej tabule.
Starostka obce predložila žiadosť Akademickej rady Maďarov na Slovensku o osadenie
pamätnej tabule. OZ prerokovalo žiadosť.
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Uznesenie č. 77/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
s c hv a ľuj e :
Vypracovať zásady pri osadzovaní pamätných tabúľ, búst a pomníkov na verejných
priestranstvách a obecných budovách obce Dolná Seč komisiou výstavby. Termín - budúce
plánované OZ.
počet

Hlasovanie:
Za:

o
J

Proti:

0

Zdržal sa:

0

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

K bodu 11. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o dotáciu na rok 2020 v zmysle
zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde.
Starostka obce informovala o vyhlásení výzvy na dobudovanie verejnej kanalizácie.
Maximálna výška dotácie je 200 000,-eur so spoluúčasťou vo výške 5%, t. j. 10 000,-eur.
Uznesenie č. 78/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
schvaľuje:
Podanie žiadosti na dotáciu: výstavba kanalizácie na rok 2020 z Environmentálneho fondu
odporúča:
Zahájiť prípravné práce na podanie žiadosti a podať žiadosť v požadovanom termíne.
Hlasovanie:
Za:

počet
3

Proti:

0

Zdržal sa:

0

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

K bodu 12. Rôzne.
Ing. Alexander Kúcs vyjadril nespokojnosť s nedodržiavaním uznesenia na Valnom
zhromaždení Pasienkového a pozemkového spoločenstva. Starostka obce vyžiada zápisnicu
z tohto Valného zhromaždenia Pasienkového a pozemkového.
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K bodu 13. Diskusia
Na diskusné príspevky bolo odpovedané ihneď.
K bodu 17. Záver
Starostka obce informovala o pripravovaných akciách, tento víkend sa uskutoční jesenné
upratovanie, budú pristavené 3 veľkoobjemové kontajnery, 28.9.2019 v sobotu sa uskutoční
nohejbalový turnaj, na ktorý pozvala všetkých prítomných. 2.10.2019 sa uskutoční na
Športovom areáli turistický zraz dôchodcov, 25.10.2019 sa uskutoční posedenie dôchodcov.
Mária Barzová - navrhla zorganizovanie Vianočného alebo Novoročného koncertu, ktorý by
sa konal v kostole. Starostka zorganizuje stretnutie, na ktorom sa doriešia všetky detaily, aby
sa mohol koncert uskutočniť a poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ
o 18.40 hod.

Zapísala: Márfôldiová Andrea
V Dolnej Seči, dňa : 25.09.2019

Zdenka Furdová
starostka obce

Overovatelia:

/ y

Ing. Alexander Kúcs
podpis

/i
Mgr. Lenka Schweier

...... v —

podpis
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