Zápisnica
z 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Dolná Seč,
konaného dňa 10.12.2019

Prítomní:

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

V

v

Další prítomní: Ing. Stefan Jurák, zamestnanci obce: Andrea Márfôldiová, Andrea Hajduová
Ospravedlnený: Ondrej Nagy,
Neprítomný:
Miroslav Kamenský
Verejnosť:
podľa prezenčnej listiny
Začiatok zasadnutia : 17: 30 hod.
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie a schválenie programu
Určenie zapisovateľa
Určenie overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Interpelácia poslancov
Zásady umiestňovania pamätných tabúľ
Zásady odmeňovania poslancov
Návrh VZN č. 4 /2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
10. Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
11. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dolná Seč na I.
polrok 2020
12. Rozpočtové opatrenie
13. Návrh Rozpočtu obce na roky 2020-2021-2022
14. Správa audítora
15. Harmonogram zasadnutí OZ na rok 2020
16. Určenie platu zástupcovi starostu
17. Žiadosť o prenájom budovy športového areálu Dolná Seč
18. Žiadosť o verejné /pouličné osvetlenie/
19. Žiadosť na zriadenie telekomunikačného stĺpu na pare. č. 246/1
20. Žiadosť o zmenu uznesenia č. 28/2019 zo dňa: 16.04.2019
21. Žiadosť o dlhodobý nájom vodného zdroja
22. Schválenie podania žiadosti municipálny úver ..Dom Smútku“
23. Schválenie podania žiadosti na dotáciu Kanalizácie z Environmentálneho
fondu
24. Rôzne
25. Diskusia
26. Záver
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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, ktorý sa vopred
ospravedlnil a Miroslav Kamenský, ktorý sa vopred neospravedlnil. Starostka obce
skonštatovala, že počet prítomných poslancov sú 3 a OZ je uznášania schopné.
OZ schválilo program, ktorý bol doplnený o nasledovné body:
13. Programový rozpočet, 25. Schválenie obstarávania spracovania návrhu zmien a doplnkov
č. 1 Územného plánu Dolná Seč, 26. Dotácia na spracovanie Územného plánu obce Dolná
Seč.
Uznesenie č. 79/2019 :
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
schvaľuje:
program rokovania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie a schválenie programu
Určenie zapisovateľa
Určenie overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Interpelácia poslancov
Zásady umiestňovania pamätných tabúľ
Zásady odmeňovania poslancov
Návrh VZN č. 4 /2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
10. Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
11. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dolná Seč na I.
polrok 2020
12. Rozpočtové opatrenie
13. Programový rozpočet
14. Návrh Rozpočtu obce na roky 2020-2021-2022
15. Správa audítora
16. Harmonogram zasadnutí OZ na rok 2020
17. Určenie platu zástupcovi starostu
18. Žiadosť o prenájom budovy športového areálu Dolná Seč
19. Žiadosť o verejné /pouličné osvetlenie/
20. Žiadosť na zriadenie telekomunikačného stĺpu na pare. č. 246/1
21. Žiadosť o zmenu uznesenia č. 28/2019 zo dňa: 16.04.2019
22. Žiadosť o dlhodobý nájom vodného zdroja
23. Schválenie podania žiadosti municipálny úver „Dom Smútku“
24. Schválenie podania žiadosti na dotáciu Kanalizácie z Environmentálneho
fondu
25. Schválenie obstarávania spracovania návrhu zmien a doplnkov č. 1
Územného plánu Dolná Seč
26. Dotácia na spracovanie Územného plánu obce Dolná Seč
27. Rôzne
28. Diskusia
29. Záver
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Hlasovanie:
Za:

počet
o
j

Proti:

0

Zdržal sa:

0

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

K bodu 2. Určenie zapisovateľa
Zapisovateľka:

Andrea Márfôldiová

Starostka obce určuje za zapisovateľku Andreu Márfôldiovú.
K bodu 3. Určenie overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: Ladislav Miklóš, Mgr. Lenka Schweier.
Starostka obce určuje za overovateľov zápisnice : Ladislav Miklóš, Mgr. Lenka Schweier.
K bodu 4. Voľba návrhovej komisie
Návrhová komisia: Ing. Alexander Kúcs, Mgr. Lenka Schweier.
Uznesenie č. 80/2019 :
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
volí:
návrhovú komisiu v zložení: Ing. Alexander Kúcs, Mgr. Lenka Schweier.

Hlasovanie:
Za:

počet
3

Proti:

0

Zdržal sa:

0

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, /je prílohou zápisnice/

Uznesenie č. 81/2019 :
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
b e r i e na v e d o m i e :
Správu o kontrole plnenia uznesení OZ.
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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, Ing. Alexander Kúcs - oprava rozbitej cesty na COV-ku. Bol prizvaný
odborník. Po vyhotovení cenovej ponuky sa prejednajú finančné a technické možnosti
riešenia tejto opravy.
Mgr. Lenka Schweier - riešenie problému s pozemkom p. Barza Štefana. Je potrebné vykonať
zameranie a tým sa zistí skutkový stav.
Ladislav Miklóš - informoval ohľadne Valného zhromaždenia Združenia pre čisté DOLNÉ
POHRONIE.
K bodu 7. Zásady umiestňovania pamätných tabúľ
Zásady pri osadzovaní pamätných tabúľ, búst a pomníkov na verejných priestranstvách
a obecných budovách obce Dolná Seč vypracoval Ing. Alexander Kúcs. /tvoria prílohu
zápisnice/
Uznesenie č. 82/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
schvaľuje:
Zásady pri osadzovaní pamätných tabúľ, búst a pomníkov na verejných
priestranstvách, obecných budovách obce Dolná Seč.

Hlasovanie:
Za:

počet
3

Proti:

0

Zdržal sa:

0

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

K bodu 8. Zásady odmeňovania poslancov
Starostka obce predložila Zásady odmeňovania poslancov, ktoré vypracoval Ladislav Miklóš.
/tvoria prílohu/ Tento bod bol preložený na 3. zasadnutí OZ z dôvodu odstránenia
nedostatkov.
Uznesenie č. 83/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
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schvaľuje:
Zásady odmeňovania poslancov, členov komisií obecného zastupiteľstva v Dolnej Seči.
Hlasovanie:
Za:

o
J)

Proti:

0

Zdržal sa:

0

počet

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

K bodu 9. : Návrh VZN č. 04/2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné od nad v
V zmysle § 4 ods. 3 písm. c ) , § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 83 a súvisiacich
ustanovení zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov bolo potrebné
z dôvodu neaktuálnosti VZN č. 3/2014 vyhotoviť VZN č. 4/2019. Návrh bol vyvesený na
úradnej tabuli obce a zverejnený na webovej stránke obce dňa 25.11.2019 a tvorí prílohu.
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
sa no prerokovaní uznieslo na vydaní
Všeobecne záväzného nariadenia obce Dolná Seč č. 4/2019 o poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
Hlasovanie:
Za:

počet
3

Proti:

0

Zdržal sa:

0

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

K bodu 10. Zpráva z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra.
Hlavný kontrolór oboznámil prítomných so správou z kontrolnej činnosti č. 1/2019.
OZ prerokovalo a schvaľuje „Správu hlavného kontrolóra o výsledku finančnej kontroly č.
1/2019. /je prílohou zápisnice/
Uznesenie č. 84/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
berie na vedomie:
správu o výsledku finančnej kontroly č. 1/2019.
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Hlasovanie:
Za:

počet
3

Proti:

0

Zdržal sa:

0

O

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

K bodu 11. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obec Dolná Seč na rok
2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020
a poverilo hlavného kontrolóra na výkon kontroly, /je prílohou zápisnice/
Uznesenie č. 85/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
Po prerokovaní návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2020,
a) schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dolná Seč na I. polrok 2020,
b) poveruje
hlavného kontrolóra obce na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej
činnosti na I. polrok 2020.
Hlasovanie:
Za:

počet
3

Proti:

0

Zdržal sa:

0

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

K bodu 12. Rozpočtové opatrenie.
Spracovala Andrea Hajduová a predkladá starostka obce Zdenka Furdová
Uznesenie č. 86/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
a) schvaľuje:
Rozpočtové opatrenie obce Dolná Seč č. 5 /2019
1. 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
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presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia
celkové príjmy a celkové výdavky viď. Príloha č. 1 Rozpočtové opatrenie č.5/2019 , je
neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia.
Hlasovanie:
Za:

počet
3

Proti:

0

Zdržal sa:

0

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

K bodu 13. Programový rozpočet
V zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách v z. n. p.
Rozpočet obce obsahuje aj zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu
obce (ďalej len „program obce“), to neplatí, ak obecné zastupiteľstvo obce s počtom
obyvateľov do 2 000 rozhodne o neuplatňovaní programu obce. Rozpočet vyššieho územného
celku obsahuje aj zámery a ciele, ktoré bude vyšší územný celok realizovať z výdavkov
rozpočtu vyššieho územného celku (ďalej len „program vyššieho územného celku“).
Uznesenie č. 87/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
V zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách v z. n. p.
prijalo rozhodnutie:
že nebude uplatňovať programový rozpočet obce Dolná Seč.
Hlasovanie:
Za:

počet
3

Proti:

0

Zdržal sa:

0

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

K bodu 14. Návrh rozpočtu obce na roky 2020-2021-2022
Hlavný kontrolór predložil svoje stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky
2021-2022 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2020. Je prílohou zápisnice.
Uznesenie č. 88/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
1.

Berie na vedomie:
a) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Dolná Seč
b) rozpočet na roky 2021,2022
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Rozpočet na roky 2021,2022
ROK
Bežné príjm y

2021
210316
0

Kapitálové príjm y
Prijm ovéFO
Príjm y celkom :

8000
218316

2022

________________________ 2021

217492 Bežné výdavky

211143,44

2000

2000

3600

3600

212385,44

216743,44

0 Kapitálové výdavky
7000 Finačné výd.operácie
224492 V ýdavky spolu:

2.

Prerokovalo:
Návrh rozpočtu obce Dolná Seč na roky 2020,2021,2022

3.

Schvaľuje:

2022

206785,44

Finančný rozpočet na rok 2020 bez programovej štruktúry.
ROK

2020

20 20
205156,00 Bežné výdavky

Bežné príjm y

146446,68 Kapitálové výdavky

Kapitálové príjm y

56606,48 Finačné výd.operácie

Prijm ovéFO

408209,16 V ýd a vky spolu:

Príjm y celkom :

Hlasovanie:
Za:

počet
3

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Rozdiel

202458,44

2 697,56

154196,68

-7 7500,-

50206,48

6 400,-

406861,60

1 347,56

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

K bodu 15. Správa audítora
Starostka obce oboznámila poslancov OZ so správou nezávislého audítora pre štatutárny
orgán a obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč za rok 2018 s konštatovaním audítorky, že
obec Dolná Seč konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách, /správa je
prílohou zápisnice/
Uznesenie č. 89/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
berie na vedomie:
správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč za
rok 2018 s konštatovaním audítorky, že obec Dolná Seč konala v súlade s požiadavkami
zákona o rozpočtových pravidlách.
Hlasovanie:
Za:

počet
3
O

Proti:

0

Zdržal sa:

0

meno a priezvisko poslanca
Ing. Alexander Kúcs, Ladislav Miklóš,
Mgr. Lenka Schweier
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K bodu 16. Harmonogram zasadnutí O Z na rok 2020

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 2020:
10.03.2020
30.06. 2020
22.09. 2020
08.12. 2020
Uznesenie č. 90/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
1. prerokovalo:
harmonogram zasadnutí OZ v Dolnej Seči na rok 2020 zostavený podľa § 12 ods. 1
Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
2 . schvaľuje

podľa § 12 ods.l Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
nasledovný harmonogram zasadnutí OZ v Dolnej Seči na rok 2020:
10.03.
30.06.
22.09.
08.12.

2020
2020
2020
2020

Hlasovanie:
Za:

počet
3

Proti:

0

Zdržal sa:

0

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

K bodu 17. Určenie platu zástupcovi starostu
Podľa § 25 ods.7 Zákona SNR č. 369/1990 o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
starosta obce Dolná Seč určuje poslancovi Ladislavovi Miklóšovi, ktorý vykonáva funkciu
zástupcu starostu podľa § 13 b ods.3 zákona o Obecnom zriadení a nie je dlhodobo uvoľnený
zo zamestnania, výšku mesačnej odmeny podľa počtu odpracovaných hodín a sadzbu za
každú odpracovanú hodinu 7,30 eur. Maximálna výška odmeny nesmie prekročiť 70%
mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. Predpokladom
splatnosti odmeny je predloženie pracovného príkazu s uvedením druhu vykonanej práce
a počtu odpracovaných hodín a ich následné schválenie starostkou obce.
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Uznesenie č. 91/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
berie na vedomie:
výšku mesačnej odmeny zástupcu starostu obce, určenej starostkou obce.
K bodu 18. Žiadosť o prenájom budovy športového areálu Dolná Seč.
Starostka obce oboznámila poslancov OZ o doručenej žiadosti p. Zuzany Ganzovej
o prenájom budovy ŠA, vedenej pod s. č. 280, parcelné číslo 851/11, o celkovej výmere
157m2, vedenej na LV č. 1, okres: Levice, obec: Dolná Seč, katastrálne územie: Dolná Seč vo
vlastníctve obce Dolná Seč. Pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou vedený na LV č. 502 a to
za účelom prevádzkovania sauny, vírivej vane a kaviarne.
Uznesenie č. 92/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
1. prerokovalo
doručenú žiadosť Zuzany Ganzovej o prenájom budovy ŠA, vedenej pod s. č. 280,
parcelné číslo 851/11, o celkovej výmere 157m2, vedenej na LV č. 1, okres: Levice,
obec: Dolná Seč, katastrálne územie: Dolná Seč vo vlastníctve obce Dolná Seč.
Pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou vedený na LV č. 502 a to za účelom
prevádzkovania sauny, vírivej vane a kaviarne.
2. schvaľuje:
zámer prenájmu nehnuteľnosti - majetku obce Dolná Seč - budovy športového areálu
vedenej pod s. č. 280, parcelné číslo 851/11, o celkovej výmere 157m2, vedenej na
LV č. 1, okres: Levice, obec: Dolná Seč, katastrálne územie: Dolná Seč vo vlastníctve
obce Dolná Seč. Pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou vedený na LV č. 502 a to za
účelom prevádzkovania sauny, vírivej vane a kaviarne.
ako prípad hodný osobitného zreteľa
podľa § 9a, bodu 9, písm. c/ Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, pričom dôvodom
osobitného zreteľa je :
nakoľko bola dvakrát vyhlásená obchodno verejná súťaž 16.04.2019 a 28.05.2019, do
súťaží sa nikto neprihlásil,
žiadateľ bude nehnuteľnosť udržiavať počas celej doby prenájmu na vlastné náklady
na dobu nájmu: 1 rok
za cenu nájmu: 200 €/ mesiac, plus režijné náklady, so splatnosťou nájomného
vopred za prvé tri mesiace pri podpise zmluvy.
Depozitom: 1000€
Pre nájomcu: Zuzanu Ganzovú, Hronské Kľačany 238, 935 29 Hronské Kľačany.
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Hlasovanie:
Za:

počet
2n)

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

Proti:
Zdržal sa:

K bodu 19. Žiadosť o verejné /pouličné/ osvetlenie.
Starostka obce informovala o doručenej žiadosti p. Boďa o inštaláciu verejného /pouličného/
osvetlenia, na pare. č. 246/1, LV č. 1, pred rodinným domom s. č. 301, ktorá je prílohou
zápisnice.
Uznesenie č. 93/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
schvaľuje:
žiadosť o inštaláciu verejného pouličného osvetlenia na pare. číslo 246/1, LV 1, pred
rodinným domom s. č. 301, len v prípade ak obec získa poskytnutie financií formou dotácie
na tento účel.
Hlasovanie:
Za:

počet
o
j

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

Proti:
Zdržal sa:

K bodu 20. Žiadosť na zriadenie telekomunikačného stínu na narc. č. 246/1.
Starostka obce informovala o doručenej žiadosti p. Boďa a p. Boďovej na zriadenie
telekomunikačného stĺpu na par. č. 246/1, LV 1 a Ekn 849, LV 449 v prospech Slovák
Telekom a. s., Bajkalská 28, Bratislava bezodplatne, /žiadosť je prílohou/
Uznesenie č. 94/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
schvaľuje:
Zámer zriadenia vecného bremena
na zriadenie telekomunikačného stĺpu
na par. č. 246/1, LV 1 vo výmere 46m2 a Ekn 849, LV 449 vo výmere 85m2
v prospech Slovák Telekom a. s., Bajkalská 28, Bratislava bezodplatne
spočívajúceho v:
- strpieť na zaťažených pozemkoch, umiestnenie telekomunikačného stĺpa
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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 tohto stĺpa,
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.
Po schválení žiadateľ môže zriadiť telekomunikačný stĺp len za podmienky dodržania
stavebného zákona.
Hlasovanie:
Za:

počet
3

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

Proti:
Zdržal sa:

K hodu 21. Žiadosť o zmenu uznesenia č. 28/2019 zo dňa: 16.04.2019.
Starostka obce informovala o doručenej žiadosti p. Boďa a p. Boďovej o zmenu uznesenia č.
47/2019 zo dňa: 28.05.2019.
Jedná sa o zmenu:
1. výmery vecného bremena zo 47 m2 na 46 m2, podľa GP č. 27/2019 zo 14.02.2019,
úradne overeného dňa 04.07.2019 pod číslom 597/2019
2. doplniť vecné bremeno v prospech aj manželky Miroslavy Boďó rod. Durovičová.
3. Zmeniť adresu žiadateľov z dôvodu zmeny trvalého pobytu žiadateľov
Uznesenie č. 95/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
schvaľuje:
zmenu uznesenia č. 47/2019 v nasledovnom znení:
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Seči schvaľuje
zriadenie vecného bremena
na pozemku, pare. č. 246/1 KN-C zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 46 m2 podľa
GP č. 27/2019 zo 14.02.2019, úradne overeného dňa 04.07.2019 pod číslom 597/2019
na vyznačenie práva uloženia inžinierskej siete na pozemkoch CKN 246/1“
nachádzajúce sa v obci Dolná Seč, okres Levice, kat. územie Dolná Seč, zapísaného na
LVč. 1,
v prospech:
Štefan Bod’ó, Dolná Seč s.č. 301, 935 31 ,
Miroslava Boďó, rod. Ďurovičová, Dolná Seč s.č. 301, 935 31
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spočívajúceho v:
- strpieť na zaťažených pozemkoch, v rozsahu vyznačenom vo vyššie uvedenom
Geometrickom pláne 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.
V prípade schválenia vecného bremena bude žiadateľ znášať náklady, ktoré vznikli v
súvislosti so zriadením vecného bremena.
Hlasovanie:
Za:

počet
3

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

Proti:
Zdržal sa:

v

K bodu 22. Žiadosť o dlhodobý nájom vodného zdroja.
Starostka obce informovala o žiadosti firmy NOVOGAL o dlhodobý nájom vodného zdroja.
Keďže vodný zdroj je uvedený v delimitačnom protokole ale z nezistených dôvodov nie je
zapísaný na LV obce Dolná Seč, nie je možné rozhodovať o tejto žiadosti.. Žiadosť
o prenájom sa odkladá z dôvodu potreby urýchleného konania prioritne na prejednanie, hneď
po zápise na LV obce Dolná Seč.
Uznesenie č. 96/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
odkladá:
prejednanie žiadosti o prenájom vodného diela po zápise tohto diela na LV obce Dolná Seč.
Hlasovanie:
Za:

počet
o
J)

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

Proti:
Zdržal sa:
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K bodu 23. Schválenie podania žiadosti o municinálnv úver Modernizácia domu smútku
a úprava jeho okolia - Dolná Seč.
Starostka obce informovala o preložení predmetného bodu na ďalšie zasadnutie OZ, pretože
je potrebné stanovisko hlavného kontrolóra k tejto žiadosti.
Uznesenie č. 97/2019:
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
schvaľuje:
preloženie Schválenia podania žiadosti o municipálny úver „Modernizácia domu smútku
a úprava jeho okolia - Dolná Seč“ na ďalšie zasadnutie OZ.
Hlasovanie:
Za:

počet
o
J)

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

Proti:
Zdržal sa:
K bodu 24. Schválenie podania žiadosti na dotáciu Kanalizácie z Environmentálneho
fondu
Bola zverejnená výzva na dotáciu za účelom výstavby „Kanalizácie“ realizovanej v rámci
výzvy z Environmentálneho fondu. Výška dotácie je 853 827,- € a povinné spolufinancovanie
obce je vo výške 5% čo predstavuje sumu 44 938,30 €.
Uznesenie č. 98/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
schvaľuje:
predloženie žiadosti o dotáciu za účelom výstavby Kanalizácie realizovanej v rámci výzvy
z Environmentálneho fondu, kde povinné spolufinancovanie obce je vo výške 5% čo
predstavuje sumu 44 938,306.
Hlasovanie:
Za:

počet
3

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

Proti:
Zdržal sa:

K bodu 25. Schválenie obstarávania spracovania návrhu zmien a doplnkov č. 1
Územného plánu Dolná Seč
Územný plán obce Dolná Seč bol schválený v roku 2010 a preskúmaný v roku 2014, pričom
každé 4 roky by sa mali urobiť zmeny a doplnky územného plánu alebo uskutočniť tzv.
preskúmanie odborne spôsobilou osobou podľa § 30 stavebného zákona.
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Uznesenie č. 99/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
schvaľuje:
obstarávanie spracovania návrhu zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu Dolná Seč.
Hlasovanie:
Za:

počet
o

ô

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

Proti:
Zdržal sa:
K bodu 26. Dotácia na spracovanie Územného plánu obce Dolná Seč
Bola zverejnená výzva na dotáciu „Na spracovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie
/vrátane zmien a doplnkov ÚP/, ktorú poskytuje MDV SR dotáciu do výšky 80 % z nákladov.
Podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie: 15.1. - 28 .2
Rozhodnutie o poskytnutí dotácie - do 15.mája.
Uznesenie č. 100/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
súhlasí:
že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie, zmeny a doplnky č.l
Územného plánu Dolná Seč potrvá najviac 3 roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí
dotácie.
Hlasovanie:
Za:

počet
3

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

Proti:
Zdržal sa:
K bodu 27. Rôzne.
V bode rôzne neboli žiadne pripomienky.
K bodu 28. Diskusia.
Na diskusné príspevky bolo odpovedané ihneď.
K bodu 29. Záver.
Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a prítomným poslancom za ich celoročnú prácu.
Ukončila zasadnutie OZ o 18.35 hod..
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Zapísala: Márfoldiová Andrea
V Dolnej Seči, dňa : 13.12.2019

............... / ..............

Zdenka Furdová
starostka obce

Overovatelia:

/)

Mgr. Lenka Schweier

y .

podpis

Ladislav Miklóš
podpis
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