Zápisnica
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Dolná Seč,
konaného dňa 12.06.2018

Eugen Čornák, starosta obce
Poslanci: Ing. Iveta Vargová, Ing. Zuzana Bezáková PhD., Ing. Alexander Kúcs,
Karol Kasáš
Ďalší prítomní: Mgr. Adriana Kovács, zamestnanci obce: Zdenka Furdová, Andrea Hajduová
Ospravedlnený:Jozef Křesťanko
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. Návrh Záverečný účet obce za rok 2017
8. Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver
Prítomní:

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
Rokovanie obecného zastupiteľstva obce Dolná Seč {ďalej Jen OZ) otvoril Eugen Čornák,
starosta obce. Na zasadnutí sa nezúčastnil Jozef Křesťanko, ktorý sa vopred ospravedlnil z neúčasti
na zasadnutí OZ. Starosta skonštatoval, že počet prítomných poslancov je 4 a OZ je uznášania
schopné.
OZ schválilo doplnený program.
Uznesenie č. 9/2018 :
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
schvaľuje:
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
a/Odborné stanovisko Hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Dolná Seč za
rok 2017
b/Návrh Záverečný účet obce za rok 2017
8. Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly
9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dolná Seč II. polrok 2018
10. a/ Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na celé funkčné obdobie
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2018-2022
b/ Návrh na určenie počtu volebných obvodov pre voľby do orgánov
samosprávy
obcí
c/ Návrh na určenie počtu poslancov na celé nasledujúce volebné obdobie 2018
2022 .

11. Návrh na schválenie Žiadosti o Municipálny úver - Eurofondy
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Záver

Hlasovanie:
Za:

počet
4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

meno a priezvisko poslanca
Karol Kasáš, Ing. Alexander Kúcs
Ing. Iveta Vargová, Ing. Zuzana Bezáková, PhD.

K bodu 2. Určenie zapisovateľa
Zapisovateľka:

Zdenka Furdová

Uznesenie č. 10/2018 :
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
určuje:

za zapisovateľku Zdenku Furdovú.
Hlasovanie:
Za:

počet
4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

meno a priezvisko poslanca
Karol Kasáš, Ing. Alexander Kúcs
Ing. Iveta Vargová, Ing. Zuzana Bezáková, PhD.

K bodu 3. Určenie overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: Ing. Iveta Vargová, Karol Kasáš.
Uznesenie č. 11/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
určuje:

za overovateľov zápisnice : Ing. Iveta Vargová, Karol Kasáš.
Hlasovanie:
Za:

počet
4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

meno a priezvisko poslanca
Karol Kasáš, Ing. Alexandr Kúcs
Ing. Iveta Vargová, Ing. Zuzana Bezáková, PhD.

?

K b o d u 4. V o ľ b a n á v r h o v e j kom isie

Návrhová komisia:

Ing. Alexander Kúcs, Ing. Zuzana Bezáková, PhD.

Uznesenie č. 12/2018 :
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
volí:
návrhovú komisiu v zložení : Ing. Alexander Kúcs, Ing. Zuzanu Bezákovú, PhD.
Hlasovanie:
Za:

počet
4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

meno a priezvisko poslanca
Karol Kasáš, Ing. Alexander Kúcs,
Ing. Iveta Vargová, Ing. Zuzana Bezáková, PhD.

K bodu 5. Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce Eugen Cornák oboznámil prítomných poslancov, že na predchádzajúcom
zasadnutí bolo ukladacie uznesenie č.8b/2018, ktoré sa bude riešiť v bode 12. Rôzne, na dnešnom
zasadnutí.
Uznesenie č. 13/2018 :
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
b e r i e na v e d o m i e :
informáciu starostu obce Eugena Čornáka, o ukladacom uznesení č.8b/2018 z predchádzajúceho
zasadnutia OZ, ktoré sa bude riešiť v bode 12. Rôzne, na dnešnom zasadnutí.

Hlasovanie:
Za:

počet
4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

meno a priezvisko poslanca
Karol Kasáš, Ing. Alexander Kúcs,
Ing. Iveta Vargová, Ing. Zuzana Bezáková, PhD.

K bodu 6. Interpelácia poslancov
Ing. Iveta Vargová : za čo je faktúra 2500€ ktorá je zverejnená na stránke.
Starosta obce za stavebný projekt na dotáciu - rekonštrukcia cintorína, kde sa bude robiť elektrika,
stierky, dlažba zámková, meniť zariadenie, a stavať kolumbárium.

K bodu 7.
a/ Odborné stanovisko Hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Dolná Seč za rok 2017

b/ Návrh Záverečný účet obce za rok 2017

Hlavná kontrolórka Mgr. Adriana Kovács oboznámila prítomných so stanoviskom k návrhu
záverečného účtu obce Dolná Seč za rok 2017. OZ prerokovalo záverečný účet obce Dolná Seč za
rok 2017 a aj návrh Ing. Zuzany Bezákovej PhD. : na základe uznesenia č.41/2017 body í), g) sa
čiastka vo výške 4000€ prevedie do príjmovej časti rozpočtu a bude vyčlenená na nákup šplhacej
zostavy určenej na detské ihrisko, ktorá sa vyberie a objedná najneskôr do konca mesiaca júl 2018.
Zodpovedná za výber a špecifikáciu šplhacej zostavy bude Ing. Z. Bezáková PhD. v spolupráci
s mamičkami a zodpovedná za realizáciu bude obec Dolná Seč.

Uznesenie č. 14/2018 :
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
a/ prerokovalo predložený Návrh Záverečného účtu obce za rok 2017.
b/ v súlade s ustanovením Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov , v znení § 16 odsek 10 písm. a/ schvaľuje Záverečný účet
obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2017 s výrokom „ bez výhrad“
c/ schvaľuje previesť prebytok výsledku hospodárenia na účely tvorby rezervného fondu vo výške
100%, čo činí 9 703,96 EUR
d/ schvaľuje čerpanie čiastky vo výške 4000€ z rezervného fondu na kúpu šplhacej zostavy určenej
na detské ihrisko, ktorá sa vyberie a objedná najneskôr do konca mesiaca júl 2018. Zodpovedná za
výber a špecifikáciu šplhacej zostavy bude Ing. Z. Bezáková PhD. v spolupráci s mamičkami
a zodpovedná za realizáciu bude obec Dolná Seč.

Hlasovanie:
Za:

počet
4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

meno a priezvisko poslanca
Karol Kasáš, Ing. Alexander Kúcs,
Ing. Iveta Vargová, Ing. Zuzana Bezáková, PhD.

K bodu 8. Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly
Hlavná kontrolórka Mgr. Adriana Kovács oboznámila prítomných so správou z vykonanej
kontroly športového areálu /ďalej len „SA‘7. OZ prerokovalo správu hlavnej kontrolórky z vykonanej
kontroly.
Ing. I. Vargová navrhla, aby ŠA slúžil len pre obyvateľov našej obce. Starosta obce navrhol,
aby vypracovala finančná komisia návrh ako to má fungovať, alebo sa môže dať ŠA do prenájmu.
Ing. I. Vargová navrhla, aby to vypracovali všetci poslanci spoločne. OZ súhlasilo, že do
nasledujúceho plánovaného zasadnutia vypracujú návrh prevádzkového poriadku SA.

Uznesenie č. 15/2018 :
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
a) p r e r o k o v a l o : Správu hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly
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b) s c h v a ľ u j e : vypracovanie návrhu prevádzkového poriadku ŠA poslancami OZ v Dolnej Seči.
Termín: do nasledujúceho plánovaného zasadnutia.
Hlasovanie:
Za:

počet
4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

meno a priezvisko poslanca
Karol Kasáš, Ing. Alexander Kúcs
Ing. Iveta Vargová, Ing. Zuzana Bezáková, PhD.

K bodu 9 . Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dolná Seč
Hlavná kontrolórka Mgr. Adriana Kovács oboznámila prítomných s návrhom. OZ prerokovalo
a schválilo plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. Polrok 2018 a poveruje hlavného
kontrolóra na výkon kontroly.
Uznesenie č. 16/2018 :
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
po prerokovaní schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018 a poveruje
hlavného kontrolóra na výkon kontroly.

Hlasovanie:
Za:

počet
4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

meno a priezvisko poslanca
Karol Kasáš, Ing. Alexander Kúcs
Ing. Iveta Vargová, Ing. Zuzana Bezáková, PhD.

K bodu 10.
a/ Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na celé funkčné obdobie 2018-2022
b/ Návrh na určenie počtu volebných obvodov nre voľby do orgánov samosprávy obcí
e/ Návrh na určenie počtu poslancov na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 - 2022.
OZ určilo:
v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018 - 2022 rozsah
výkonu funkcie starostu obce Dolná Seč takto : plný úväzok
v súlade s § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov jeden volebný obvod pre voľby do
orgánov samosprávy obci
v súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 - 2022 počet poslancov
Obecného zastupiteľstva obce Dolná Seč : 5.

Uznesenie č. 17/2018 :
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Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
určuje
a/ v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018 - 2022 rozsah
výkonu funkcie starostu obce Dolná Seč takto : plný úväzok.

Hlasovanie:
Za:

počet
4

meno a priezvisko poslanca
Karol Kasáš, Ing. Alexander Kúcs
Ing. Iveta Vargová, Ing. Zuzana Bezáková, PhD.

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný pri hlasovaní:

b/ v súlade s § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
-

jeden volebný obvod pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Hlasovanie:
Za:

počet

meno a priezvisko poslanca

4

Karol Kasáš, Ing. Alexander Kúcs
Ing. Iveta Vargová, Ing. Zuzana Bezáková, PhD.

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný/í pri hlasovaní:

d v súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie:
2018 - 2022 počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Dolná Seč : 5
Hlasovanie:
Za:

počet
4

meno a priezvisko poslanca
Karol Kasáš, Ing. Alexander Kúcs
Ing. Iveta Vargová, Ing. Zuzana Bezáková, PhD.

Proti:
Zdržal sa:
N e p r í to m n ý / í pri h la s o v a n í:

v

K bodu 11. Návrh na schválenie Žiadosti o Municinálnv úver - Eurofondv
Starosta obce oboznámil poslancov OZ s predloženým návrhom žiadosti o Municipálny úver.
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Uznesenie č. 18/2018 :
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Seči
podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/ resp.
príslušných ustanovení Štatútu obce
b) s c h v a ľ u j e :
prijatie úveru vo výške 99 840,00 EUR
poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko, a.s.
so sídlom: Hodžova 11,010 11 Žilina, Slovenská republika,
IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541,
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline,
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len „banka“)
za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve,
s možnosťou prolongácie zmluvy dodatkom, vrátane možnosti zmeny úveru na dlhodobý
termínovaný úver, na účely zabezpečenia financovania investičného projektu :
Dolná Seč - rekonštrukcia chodníkov pre chodcov
s podporou projektu v zmysle príslušných predpisov o pomoci a podpore poskytovanej z fondov
Európskeho spoločenstva formou: poskytnutia nenávratného finančného príspevku od:
Pôdohospodárska platobná agentúra, sídlo: Hraničná 12, 815 26 Bratislava IČO: 30 794 323
štatutárny orgán: Ing. Juraj Kožuch, PhD., generálny riaditeľ rozpočtová organizácia s pôsobnosťou
podľa § 9 a nasl. zákona č. 280/2017 Z. z. v spojení s § 21 a nasl. zákona č. 523/2004 Z. z.

Hlasovanie:
Za:

počet
4

meno a priezvisko poslanca
Karol Kasáš, Ing. Alexander Kúcs
Ing. Iveta Vargová, Ing. Zuzana Bezáková, PhD.

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný/í pri hlasovaní:

K bodu 12. Rôzne
1. Starosta obce Eugen Čornák oboznámil prítomných poslancov, že na predchádzajúcom
zasadnutí bolo ukladacie uznesenie č.8b/2018, ktorým OZ schválilo, že termín dokedy má p
Anna Kasášová dať pozemok na p.č. 71/2 do pôvodného stavu, sa určí na najbližšom
zasadnutí OZ. Na zasadnutí sa zúčastnila aj p. Anna Kasášová, ktorá oznámila, že pozemok j
už v pôvodnom stave.
2. OZ schválilo mesačné splácanie Komunálneho univerzálneho úveru na ŠA v DEXIA s
výškou splátky 300€ a prvou splátkou už v mesiaci jún 2018.

Uznesenie č. 19/2018 :
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
schvaľuje:
a/ mesačné splácanie Komunálneho univerzálneho úveru na ŠA v DEXIA
b/ výšku mesačnej splátky 300€
d prvú splátku v mesiaci jún 2018.

Hlasovanie:
Za:

počet
4

meno a priezvisko poslanca
Karol Kasáš, Ing. Alexander Kúcs
Ing. Iveta Vargová, Ing. Zuzana Bezáková, PhD.

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný/í pri hlasovaní:

K bodu 13. Diskusia
Neboli diskusné príspevky.

K hodu 14. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí a o 18.43 hod. ukončil zasadnutie OZ .
Zapísala: Furdová Zdenka
V Dolnej Seči, dňa : 14.06.2018

/

Eugen Čornák
starosta obce

/

Overovatelia:
Ing. Iveta Vargová

..... ...........y . . ................
podpis

,
Karol Kasáš

/

................ ..........
podpis
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