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III. ročník

2. číslo

Čo sme dokázali z rozvojového
plánu Horných Semeroviec
za volebné obdobie 2003–2006
I. Investičná výstavba
Pristúpiť k realizácii výstavby obecnej kanalizácie.
– Spracovaná je projektová dokumentácia v hodnote 535 230 Sk. Uskutočnil sa
bezodplatný prevod akcií Západoslovenských vodární na obec /27. aug. 2003/ v celkovej hodnote 3,626 mil. korún. Zatiaľ vo
všeobecnosti platí zásada Európskej únie,
že do roku 2010 musí byť kanalizácia len
v mestách do 10 000 obyvateľov.
Zreálniť ochranu intravilánu obce
podľa vypracovaného zámeru a projektu započatím výstavby pravostrannej
hrádze potoka Štiavnička.
– 2. dec. 2004 sa uskutočnilo kolaudačné konanie s technickým preberaním prác
„Ochrannej hrádze intravilánu obce”.
V dňoch 3. aug. a 10. aug. 2005 sa stanovil koncept vodnej stavby a kategorizácia
ochrannej hrádze Štiavnica. Dokument
koncom roka 2005 a začiatkom roka 2006
upravovali. Ostáva nám len veriť, že problémy s vybrežením Štiavničky budú pre našu obec už minulosťou.
Vybudovať nové autobusové zastávky v obci.
– 9. sept. 2005 sme ukončili výstavbu
autobusovej čakárne.
Spolu so združenými obcami prispieť
k projekcii a výstavbe druhej časti skládky tuhého komun. odpadu Plášťovciach.
– Túto výstavbu obec Plášťovce neuskutočnila.
Previesť vnútornú rekonštrukciu budovy TJ /šatne na futbalovom ihrisku,
výstavba sociálnych zariadení/.
– Vykonali sme terénne úpravy na ihrisku, premaľovali sa zábradlia a vchod do
šatne /jún–júl 2003/.

Bola obnovená strešná krytina a vymenené odkvapové rúry /okt.–nov. 2003/,
vykonaná generálna oprava sociálnych
miestností a šatne, premaľovanie vnútorných miestností v šatni /máj 2004/, prekachličkovanie a výmena spŕch v šatni /od
26. mája do 5. júna 2006/, ako aj výmena
ističov v budove TJ /febr. 2006/.
V spolupráci s obcou Tupou zasadiť
sa za skoré ukončenie čističky odpadových vôd.
– 25. nov. 2003 bola čistička skolaudovaná a povolená ročná skúšobná prevádzka. Od 2. febr. 2004 vozíme biologický odpad do ČOV, a nie na polia Agrosemegu.
II. Na úseku životného prostredia
Zabezpečovať úlohy z programu odpadového hospodárstva obce.
– Úlohy sme plnili na úseku obmedzenia
vzniku odpadov, zneškodnenia odpadov a
kompostovania zelene, podieľali sme sa aj
na projektovej príprave kanalizácie obce.
Vyriešiť separovaný zber domového
odpadu a jeho odvoz z obce.
– V júni 2003 sme vyčistili dvor a priestory budov na bývalej STS. 9. dec. 2004
sme podpísali zmluvu s firmou Enzo Veronika Dežerice. V auguste 2004 sme naniesli
vonkajšiu omietku na budovy prevádzkarne a 1. sept. 2005 sme začali separovaný zber
papiera, textilu, PET fliaš, skla a iných problémových látok. Pravidelne odvážajú aj nefunkčné akumulátory. Od 15. mája 2006 je
pripravené miesto na kompostovanie biologického odpodu v parku TJ.
Previesť likvidáciu divokých skládok
a zabrániť vytvoreniu ďalších.
– V júni 2003 sme likvidovali divoké
skládky v časti Pustá Ves, v cintoríne, pod
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vinohradmi, v parku TJ a pod záhradami
za pomoci Agrosemegu /bolo odstránených
18 fúr odpadu/. Ostáva ešte skládka na pozemku p. Belajovej, nakoľko majiteľka
nám nepovolila vstup na pozemky.
V auguste 2005 Agrosemeg opätovne
previedol likvidáciu divokých skládok pod
vinohradmi a pozemok ohradil.
Začať a pokračovať s vyčistením odvodových kanálov a jarkov.
– V júni 2003 bol vykopaný odvodový
jarok od zvonice až k hlavnému odvádzaciemu jarku, ktorý bol tiež vyčistený. V snahe komplexne riešiť problematiku spodných i prívalových vôd bol vypracovaný projekt v spolupráci s geodetmi, hydrometeorológmi a Povodím Hrona.
Na základe vypracovaného projektu
začať výsadbu kríkov, stromov a kvetov
v intraviláne obce.
– Žiadny projekt sme nedali vypracovať,
nakoľko by stál viac ako 100 tisíc korún.
V rámci aktivačných prác nezamestnaných
v priebehu celého volebného obdobia sme
vykonávali obecné záhradnícke práce /úprava terénu, kosenie obecných pozemkov,
cintorína, výsadba kvetov, úprava parkov/.
Od novembra 2004 sme vysadili smreky
/Pokračovanie na 3. strane/
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Z činnosti obecného zastupiteľstva
21. riadne zasadnutie – 23. febr. 2006
súhlasilo:
– s kladným vyjadrením k zámeru Základňová stanica a rádioreleový bod Dolné Semerovce v k. ú. Horné Semerovce
schválilo:
– správu o plnení rozpočtu obce na rok
2005
– prvý rozpočet obce na rok 2006
– plán kompostovania od 1. apr. 2005
22.riadne zasadnutie – 24. apr. 2006
súhlasilo:
– s celoročným hospodárením obce za rok
2005
– s prevádzkovým poriadkom kompostovania
schválilo:
– správu o plnení rozpočtu obce za prvý
štvrťrok 2006
doporučilo:
– komisii ochrany verejného poriadku pre
šport a kultúru vypracovat’ a predlozit’
harmonogram programu dňa obce pre rok
2006

– koncept do obecnej kroniky za rok 2005
doporučilo:
– vyvolat’ jednanie so Slovenským hydrometeorologickým ústavom a Povodím
Hrona ohľadom riešenia prívalových vôd
a spodnej vody
24. riadne zasadnutie – 31. augusta
zobralo na vedomie:
– správu riaditeliek MŠ a ZŠ o príprave
na nový školský rok 2006/2007
– predpokladaný ďalší postup pri riešení
kanalizácie v obci
schválilo:
– správu o plnení rozpočtu za prvý polrok
2006
– program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce Horné Semerovce na roky
2006–2013
– určenie volebného obvodu
– prvú úpravu rozpočtu na rok 2006
určilo:
– počet poslancov do obecného zastupiteľ-

stva na volebné obvdobie 2007–2010
v počte 7 (§ 11 ods. 2 zákona č. 369/1990
Zb.)
5. mimoriadne zasadnutie –
12. sept. 2006
zobralo na vedomie:
– zmluvu o poskytnutí právnej pomoci
advokáta JUDr. Jozefa Sotolářa, PhD.,
z Košíc
schválilo:
– zmluvu o poskytnutí právnej pomoci medzi obcou Horné Semerovce a advokátom
JUDr. Jozef Sotolářom
– návrh pôžičky obce od Dexia banky
z Nitry na finančné vyrovnanie odmeny a
náhrad za poskytovanie právnej pomoci
na základe uvedenej zmluvy v sume 270
tisíc Sk a jeho zmluvné zabezpečenie
– zmenu zastúpenia obce: plnomocenstvo
namiesto JUDr. Vladimíra Tonkoviča pre
JUDr. Jozefa Sotolářa vo veci sporu o kataster Dolné – Horné Semerovce

Kronika za rok 2006

23. riadne zasadnutie – 6. júla 2006
zobralo na vedomie:
– protipožiarne opatrenia počas zberu úrody
– správu riaditeliek ZŠ a MŠ o ukončení
školského roka 2005/06 – správu o výsledku volieb do NR SR v roku 2006
súhlasilo:
– s právnou pomocou od JUDr. Sotolářa
ohľadom riešenia stavu sporu Dolné Semerovce – Horné Semerovce o kataster
– s časovým plánom práce obecného zastupiteľstva na druhý polrok 2006
schválilo:
– celodennú prevádzku v MŠ od 1. sept.
2006
– plán práce hlavného kontrolóra na rok
2006
– návrh na opravu pozemných komunikácií v obci

Zastupiteľstvo obce Horné
Semerovce pozýva ctených
dôchodcov na tradičné podujatie Dňa dôchodcov, ktoré sa
uskutoční 29. novembra 2006
v kultúrnom dome v Horných
Semerovciach so začiatkom o
15.00 hod.
O darčeky, program a občerstvenie bude postarané.

Spoločnou cestou
6. mája 2006 –
Martina Fajčíková a Martin Bukovina
8. septembra 2006 –
Lívia Bertanová a Alexander Kováč
Naše novorodeniatka
Laura Brunaiová – 12. apríla 2006
Jakub Kováč – 16. júna 2006

Vivien Kochanová – 24. júna 2006
Kiara Lišková – 10. augusta 2006
Viktória Baloghová – 22. augusta 2006
Navždy nás opustili
Helena Kollárová – 8. apríla 2006
Alžbeta Pečérková – 11. apríla 2006
Anna Kozáryová – 18. apríla 2006
Valéria Bučková – 12. augusta 2006

Naši jubilanti
80-roční
Alžbeta Hromadíková – 31. marca
Helena Horváthová – 3. mája
Mária Burzová – 16. augusta
Šarlota Kardošová – 24. decembra
70-roční
Štefan Jámbor – 7. januára
Etela Gulyásová – 13. mája
Mária Bystrianska – 18. mája
Elena Schneiderová – 21. augusta
60-roční
Irena Kotlárová – 10. apríla

Július Brza – 10. mája
Marta Meňhárová – 30. mája
Ján Meňhár – 9. novembra
Jozef Szuchetka – 12. novembra
50-roční
Katarína Dombayová – 8. apríla
Július Mácsadi – 8. apríla
Klára Bystrianska – 29. júna
Tibor Vykukal – 18. novembra
Gustáv Grznár – 23. novembra
Priska Vánovská – 24. novembra
Zuzana Tóthová – 1. decembra
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Čo sme dokázali z rozvojového plánu Horných
Semeroviec za volebné obdobie 2003–2006
/Pokračovanie z 1. strany/
obyčajné v počte 786 ks. V dôsledku neodbornej výsadby, zámerného zničenia, ba aj
odcudzenia stromčekov sme uskutočnili
v máji 2005 náhradnú výsadbu /70 ks/.
V r. 2004-2005 sme viackrát museli riešiť krádež dreva i nezákonné zaobchádzanie so stromami v parku TJ.
Upraviť a udržiavať miestny park
vedľa futbalového ihriska.
– Starostlivosť o ihrisko je neustále. V tomto roku nám robila problémy spodná voda.
Na jar 2004 sme sa pustili do vyčistenia
parku, čo sme nedávno aj zopakovali.
III. Na úseku sociálnom a
zdravotníckom
Podľa finančných možností obce podporiť rodiny s viacerými deťmi a občanov v krajnej finančnej a materiálnej
núdzi pôžičkou do 10 tisíc Sk.
– Podporu využili tri rodiny, finančne sme
napomáhali aj pri pohrebe nášho spoluobčana.
Poskytovať finančný príspevok na stravovanie dôchodcom.
– Od r. 2000 do r. 2004 obec neposkytovala finančný príspevok. V roku 2005 pre 16
dôchodcov sme poskytli príspevok v celkovej sume 28 982 Sk, kým v roku 2006 pre
14 dôchodcov v sume 34 900 korún.
Jednorazový finančný príspevok pre
ťažko chorých a starších občanov, výpomoc naturálnou formou /drevo, uhlie/.
– V roku 2004 sme na základe návrhu
sociálnej komisie pridelili drevo v hodnote
8000, uhlie v hodnote 5300 korún pre 9 osôb. V roku 2005 12 dostali drevo (8000
Sk) a uhlie (8000 Sk).
Vylepšiť podmienky na poskytovanie
lekárskej starostlivosti.
– Po odchode MUDr. Alojza Pašša do
dôchodku v júni 2003 miesto obsadila detská súkromná lekárka MUDr. Anikó Balázsová. V ambulancii detskej lekárky sme
vylepšili hygienické podmienky /maľovanie, nové sociálne miestnosti/, financovali
sme založenie dlažby v ambulancii zubnej
lekárky /2005/, ako aj výdavky na vonkajšiu údržbu zdravotného strediska.
Vypracovať projekt prác pre nezamestnaných.
– Projekty od roku 2003 sme vypracovávali polročne, pre nezamestnaných sme
priebežne kupovali náradie i rotačné kosačky. Upratovali kultúrny dom, šatne TJ, obecný úrad, vysádzali stromčeky, starali sa

o poriadok a udržiavali obecné pozemky i
zeleň. Starali sa o poriadok v cintoríne, roznášali palivo dôchodcom, pomáhali pri stavebných prácach v obci. Napriek niektorým problémom treba povedať, že nebyť
ich, poriadok a iné práce v obci by boli len
veľmi ťažko uskutočniteľné.
Zriadiť v obci opatrovateľskú službu.
– Opatrovateľská služba bola v každom
roku limitovaná potrebou občanov, ale aj
štátom daným finančným limitom (2003 –
počet opatrovateliek: 5, suma za celý rok:
349 730 Sk; 2004: 5 – 349 349 Sk, 2005: 3
– 183 025 Sk, 2006: 1 – 94 744 Sk).
Vytvárať pracovné miesta pre dlhodobo nezamestnaných.
– Namiesto zrušených verejnoprospešných prác boli zriadené aktivačné práce pre
nezamestnaných, v ktorých teraz obec zamestnáva 18 nezamestnaných.
IV. Sport
Vyvinúť všestranné úsilie v spolupráci s vedením futbalového oddielu.
– Po rozpade futbalového oddielu v roku
2003 sa činnosť oddielu obnovila 4. júna
2005 a odvtedy družstvo despelých hrá III.
triedu oblastných majstrovstiev. Vo vlaňajšej sezóne sa umiestnilo na 2. mieste. Žiaľ,
do II. triedy sme nepostúpili.
V rámci fitnessklubu pri obecnom úrade vytvoriť možnosť pre erobik pre
ženy a dievčatá, rozširovať personálne i
materiálne zabezpečenie klubu finančným prispievaním obce na túto činnosť.
– Sformovala sa skupina žien i dievčat
na erobik, cvičia v kultúrnom dome alebo
v priestoroch ZŠ. Fitnessklub je podporovaný podľa finančných možností obce,
resp. z príspevkov vlastných členov.
Obnoviť tenisový kurt /tenis, ľadová
plocha/.
– Úloha nebola splnená, nakoľko naše
sily stačili len na základy hokejového ihriska a na nivelizáciu základu.
Iné športové činnosti.
– Od r. 2004 sa každoročne hrá šachový
a stolnotenisový turnaj o Pohár starostu obce. Pre stolných tenistov sme kúpili aj stolnotenisový stôl.
V. Školstvo a kultúra
Vytvárať vhodné podmienky na prevádzku materskej a základnej školy i pri
nižšom počte detí.
– V roku 2003 sme mali 41 žiakov, kým

v r. 2006 už len 26. Adekvátne tomuto stavu
sa znížili aj finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu. Preto sme ešte v r. 2003 prepustili dve pracovníčky zo školskej jedálne,
v r. 2004 z MŠ tri pracovníčky, zo školského klubu i družiny tri pracovníčky a zo ZŠ
jednu pracovníčku.
V tom istom roku sa vykonali maliarske
práce v ZŠ a MŠ, nainštalovali sa počítačové infolinky a zastrešil sa zadný vchod do
budovy ZŠ.
V roku 2005 došlo k premiestneniu materskej školy do budovy ZŠ, kde sa predtým
vykonali rekonštrukčné práce sociálnych
zariadení, vykurovacieho systému i maliarske práce. Vznikla spoločná jedáleň pre
základnú i materskú školu.
Medzitým sme zaregistrovali ďalší úbytok detí, nakoľko hlavne Hokovčania nahlásili svoje deti do Šiah. Aj počet detí
v MŠ poklesol na 10, tak sme museli pristúpiť k zriadeniu poldennej prevádzky. V družine sme znížili poplatok z 200 na 50 korún. Boli sme nútení upraviť aj pracovné
úväzky kuchárke, vedúcej kuchyne, vychovávateľke i kuričovi-údržbárovi.
Napriek týmto ťažkostiam sa viackrát
pochvalne vyjadrili o ideálnych podmienkach v našich školských zariadeniach nielen pedagógovia, ale i školskí inšpektori
z Nitry a aj štátny tajomník MŠ SR. Našťastie, toto ťažké obdobie s nemalými problémami, ktoré sme museli riešiť okamžite,
už máme za sebou. Dnešný stav je taký, že
škola opäť žije, v materskej škole máme
zase celodennú prevádzku, deťom slúži
školská jedáleň i družina.
Až neskoršie pochopíme, že projekt Infovek z roku 2004, keď sme obdržali 6 počítačov, ako aj úspešný projekt ZŠ v roku
2005 v sume 100 tisíc korún, koľko dali našim ratolestiam v oblasti výpočtovej techniky tu v Horných Semerovciach, veď na
počítače k nám chodia aj naše deti z iných
škôl.
A na koniec tejto kapitoly sumy zo štátneho rozpočtu pre školské zariadenia v tomto volebnom období: 2003 – 1,809 mil. Sk,
2004 – 1,436 mil., 2005 – 1,516 mil. /vrátane rómskej asistentky/, 2006 – 1,265 mil.
korún (t. j. 70 % z roku 2003).
Podporovať činnosť spoločenských organizácií v obci.
– Podporujeme činnosť futbalového oddielu, dobrovoľného hasičského zboru /kým
/Dokončenie na 7. strane/
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Spor o katastrálne územie medzi Dolnými
a Hornými Semerovcami /1992–2002/
Trochu z histórie
Na základe písomností /naposledy
zverejnených v januárovom čísle Južnej
pošty/ pred 700-800 rokmi existovala
iba jeden obec s názvom Semerovce.
Južnú stranu, kde sa stavali domy, pomenovali na Dolné Semerovce. Skupinka obyvateľov, bývajúcich v tejto časti
obce /Gyönyörovci/ sa rozhodli usadiť
sa na bezpečnejšom mieste, za kopcom
Dobok v kotline, kde boli viac chráneZačiatkom 50. rokov sa veľmi rozšírila
výstavba rodinných domov i v našej obci,
a to i v tej časti, ktoré patrilo do katastrálneho územia Dolných Semeroviec. V roku
1955 počet obyvateľov tejto časti bol 82.
V dôsledku toho, že vybavovanie úradných
záležitostí na národných výboroch sa stále
rozširovalo, obyvatelia tejto časti žiadali,
aby patrili do obce Horné Semerovce, pretože sú blízko spätí s touto obcou. Pripomínam, že podobne postupovali obyvatelia
Kráľovičova /žiadali o prijatie do obce Hokovce/ a obyvatelia Malých Chorvatíc, ktorí chceli patriť do Horných Semeroviec.
Po dvoch rokoch vybavovania Krajský
národný výbor v Banskej Bystrici svojím
uznesením určil prírodnú hranicu katastrálneho územia medzi obcami Hokovce a
Horné Semerovce takto: veľký jarok, s odčlenením 312 ha pôdy z kat. územia Horných Semeroviec. Medzi Chorvaticami a
Hornými Semerovcami prírodnú hranicu
tvorila potok Štiavnica /33 ha v prospech
Horných Semeroviec/ a medzi Dolnými a
Hornými Semerovcami prírodnú hranicu
tvorila štátna cesta Šahy–Levice /159 ha
pôdy v prospech Horných Semeroviec/.
Naša obec bola teda ukrátená o 159 ha pôdy. V uznesení KNV sa uvádza, že sa zmena uskutočnila na žiadosť spomínaných obyvateľov a so súhlasom všetkých zainteresovaných obcí.
Na základe uvedených život v obciach
prebiehal až do roku 1992, kedy sa zaviedla
nová daňová sústava platná od roku 1993.
Obec Dolné Semerovce v roku 1992 začala
konanie v tejto otázke s odôvodnením, že
v r. 1955-56 nesúhlasila so zmenou katastrálneho územia a nemala vedomosť o tom,
že k zmene došlo. Otázku riešili za účasti
starostov oboch obcí, zástupcov Okresného
národného výboru v Leviciach, Katastrálneho úradu v Leviciach, ba i z ústredia Geodézie v Bratislave. Katastrálny úrad sa vy-

ní, kde potom vznikla terajšia obec
Dolné Semerovce. Bývalé Semerovce
boli premenované na Horné Semerovce. Kto a na základe čoho určil hranicu
katastrálneho územia v tom období, nie
je z písomností známe. Hranica katastrálneho územia Dolných Semeroviec
bola toho času cesta vedľa cintorína
smerom k viniciam až k štátnej ceste
Šahy–Levice.

jadril, že právne je všetko v poriadku, technicky však nebola táto vec celkom dotiahnutá, ale ihneď sa vykonala náprava. Obec
Dolné Semerovce sa neuspokojila s týmto
riešením a v roku 1996 požiadala katastrálny úrad o vydanie rozhodnutia o určení hranice medzi Dolnými a Hornými Semerovcami tak, ako to bolo pred 1. jan. 1957.
Katastrálny úrad v Leviciach nevyhovel
tomuto nárhu a svojím rozhodnutím potvrdil hranicu katastrálneho územia v zmysle
uznesenia KNV k 1. 1. 1957. Obec Dolné
Semerovce sa proti tomuto rozhodnutiu odvolala na Krajský súd v Nitre. Na odvolacom konaní starosta Dolných Semeroviec
vyhlásil, že zastavanú časť katastrálneho
územia nepožadujú, iba poľnohospodársku
pôdu. Starostka Horných Semeroviec dôvody, že D. Semerovce nemali vodomosť
o zmene hraníc a že so zmenou D. Semerovce nesúhlasili, odmietala, a to i na základe listín z Okresného archívu v Leviciach.
Krajský súd vrátil celú vec na doriešenie
Správe katastra v Leviciach. Nakoľko zo
strany obcí nebola ochota dohodnúť sa,
Správa katastra v Leviciach v roku 1998
vydala rozhodnutie, na základe ktorého
zastavaná časť je súčasťou Horných Semeroviec /cca 20 ha/, ostatná časť /cca 140
ha/ patrí do kat. územia Dolných Semeroviec.
Proti tomuto rozhodnutia sa odvolala
naša obec, nakoľko sme boli presvedčení,
že zmena sa nevykonala bez súhlasu a bez
vedomia obce Dolné Semerovce. Starostka
Horných Semeroviec na odvolacie konanie
vycestovala tým, že nakoľko rozhodnutie bolo vydané bez súhlasu oboch obcí, súd vráti
celú záležitosť na Správu katastra v Leviciach. Konanie však bolo prerušené z dôvodu administratívnej chyby /nesprávne
uvedený navrhovateľ a odporca/. Po rokovaní Dr. Majoránová /vedúca Správy katastra v Leviciach/ odovzdala starostke spis

z Okresného archívu v Leviciach, doručený
z Krajského súdu v Nitre po vydaní jej rozhodnutia, a to spoločnú zápisnicu zainteresovaných obcí /Horné Semerovce, Dolné Semerovce, Hokovce, Chorvatice/, v ktorej je
uvedené, že súhlasia so zmenou hraníc katastrálneho územia v zmysle uznesenia KNV
k 1. 1. 1957 /dokument je opečiatkovaný a
podpísaný štatutárnymi zástupcami uvedených obcí/. Zápisnica bola vyhotovená pred
vydaním uznesenia, čiže slúžila ako doklad
k zmene hraníc katastrálneho územia.
Na základe tejto zápisnice ako dôkazového spisu obec Horné Semerovce obnovila konanie a žiadala Správu katastra v Leviciach o vydanie rozhodnutia o určení hraníc
tak, ako to bolo k 1. 1. 1957. Správa katastra vydala takéto rozhodnutie v roku 2001.
Obec Dolné Semerovce sa zasa odvolala,
ale Krajský súd v Nitre potvrdil rozhodnutie, ktoré nadobudlo právoplatnosť. Pripomínam, že na odvolacie konanie sme neboli
pozvaní, túto skutočnosť som sa dozvedela
až na jeseň 2002.
S verdiktom Krajského súdu v Nitre sa
neuspokojila obec Dolné Semerovce, podala podnet na prokuratúru, ktorá postúpila
vec Najvyššiemu súdu SR. Najvyšší súd svojím rozhodnutím zrušil rozhodnutie Správy
katastra v Leviciach z roku 2001, a všetko
sa začalo odznova. Nakoľko obce Dolné a
Horné Semerovce sa nedohodli, správa katastra vydala úplne opačné rozhodnutie: hranice určila tak, ako boli pred rokom 1957.
Proti tomuto rozhodnutiu sme sa odvolali
my. Zároveň sme hľadali odborníka, ktorý
by zastupoval našu obec na pojednávaní.
Obecné zastupiteľstvo poverilo starostu rokovať o tejto otázke s odborníkom JUDr.
Sotolářom, ktorý od vzniku samospráv /1991/
je uznávaným právnikom na úseku miestnej samosprávy. (Poslanci obecného zastupiteľstva sa uzniesli, že vynaložia úsilie,
vrátane i vyššej finančnej čiastky pre právnika, na úspešné zvládnutie úlohy v prospech našej obce.) Pojednávanie na Krajskom súde v Nitre sa malo pôvodne konať
25. sept. 2006, ale na žiadosť povereného
právnika pojednávanie bolo odročené.
Ako obecné zastupiteľstvo i ja som
presvedčená, a vyhlasujem, že táto zmena
nebola vykonaná bez vedomia a súhlasu
obce Dolné Semerovce. Že zápisnice zo zasadnutí orgánov Dolných Semeroviec nenašli v archívoch, môžeme vysvetliť tým, že
vôbec neboli písané – a nenašli sa doklady
ani o tom, že by so zmenou nesúhlasili.
L.M.
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Komunálne voľby 2006
Horné Semerovce – 2. decembra 2006
Nezávislý kandidát na post
Kandidáti na post starostu obce
starostu obce Horné Semerovce
Horné Semerovce
1. Zuzana Csalová, 47 r., učiteľka MŠ, nezávislý kandidát
2. Zoltán Komjáthy, 59 r., ekonóm, nezávislý kandidát

2.

3. Gejza Uhrín, 49 r., podnikateľ, nezávislý kandidát

Volebný obvod č.1
Vo volebnom obvode sa volí 7 poslancov.

Zoltán
Komjáthy

Kandidáti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tibor Balogh, 38 r., podnikateľ, SMK–MKP
Ildikó Czoborová, 33 r., robotníčka, nezávislý kandidát
Ladislav Fajčík, 52 r., vodič, nezávislý kandidát
Vladimír Hudec, 43 r., podnikateľ, nezávislý kandidát
Igor Jámbor, 30 r., policajt, nezávislý kandidát
Róbert Jezsó, 35 r., mechanik rastl. výroby, nezávislý
kandidát
Terézia Matyóová, 41 r., nezamestnaná, SMK–MKP
Peter Menyhért, 24 r., čalúnik, SMK–MKP
Ivan Palárik, Ing., 33 r., geodet, nezávislý kandidát
Karol Szabó, 38 r., policajt, SMK–MKP
Jozef Tóth, 38 r., podnikateľ, SMK–MKP
Marián Vanovský, podnikateľ, nezávislý kandidát

1.

Zuzana Csalová
učiteľka MŠ, 47 r.
Starosta obce a obecné zastupiteľstvo
Horných Semeroviec
zvoláva schôdzu občanov na 24. novembra 2006,
ktorá sa bude konať v kultúrnom dome
v Horných Semerovciach so začiatkom o 16.00 hod.
Program
1. Odpočet plnenia programu 2003–2006
2. Volebný program 2007–2010
Kultúrny program a občerstvenie
zaobstará sponzor akcie.

ekonóm, 59 r.

Vo volebnom období 2007–2010
chcem dosiahnuť
1. Vybaviť financie a začať s realizáciou výstavby obecnej
kanalizácie, pribežne vyčistiť odvodňovacie jarky.
2. Zabezpečiť širokopásmový internet.
3. Dokončiť uloženie zámockej dlažby v miestnom cintoríne, vybudovať strešník pred márnicou v cintoríne.
4. Obnoviť pravidelné zhromažďovanie občanov za účelom riešenia verejných záležitostí.
5. Vymeniť verejné osvetlenie za účelom úspory elektrickej energie.
6. Upraviť vonkajšiu fasádu kultúrneho domu a zvonice.
7. Zasadiť sa za získanie výdajne liekov v obci a finančne
podporiť rodičov pri narodení dieťaťa /bezúročná alebo nenávratná pôžička/.
8. Zriadiť obecné múzeum.
9. Zasadiť sa za zníženie daní občanov, podporiť starších,
sociálne odkázaných občanov a dôchodcov.
10. Posilniť personálnu využiteľnosť projektov z eurofondov.
11. Ďalej rozvinúť priateľské vzťahy s obyvateľmi a vedením družobnej obce Pusztavacs.

VŠETKÝM

OBČANOM ĎAKUJÚC ZA DÔVERU

A SPOLUPRÁCU V PREDCHÁDZAJÚCOM VOLEBNOM

VIANOCE
A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2007

OBDOBÍ ĎAKUJÚ A PRAJÚ VESELÉ

Vladimír Hudec
/v mene obecného
zastupiteľstva/

Zoltán Komjáthy
starosta obce

6

november 2006

Kalendár podujatí
Od Nového roka
po Všechsvätých
V prvých dňoch r. 2006 na obecný úrad
bolo doručené rozhodnutie Správy katastra v Leviciach, ktorým sa určuje hranica
katastrálneho územia medzi Dolnými a
Hornými Semerovcami podľa stavu pred
1. januárom 1957. Táto správa sa rýchlo
rozniesla v obci a veľmi pobúrila hlavne
obyvateľov, ktorých sa táto zmena týka.
Poslankyňa Marta Lőrinczová, ktorá tiež
býva v tejto časti obce, v januári navštívila
všetky domácnosti /52 domov/, vysvetlila
túto záležitosť občanom a predložila na
podpis žiadosť adresovanú obci Horné Semerovce v znení: „naďalej chceme byť obyvateľmi obce Horné Semerovce”. Žiadosť, ktorú podpísalo 117 obyvateľov nad
18 rokov, spolu s podpismi poslankyňa 20.
januára 2006 odovzdala vo dvoch exemplároch na obecný úrad.
*
Tradične v mesiaci február /24./ sa uskutočnil v našej obci stolnotenisový turnaj. V kultúrnom dome sa zišli mladí i
starší záujemcovia o tento šport. Bol to
príjemný športový deň, kedy sa opäť stretli
milovníci stolného tenisu i zo susedných
obcí.
*
Obnovené sochy dvoch bielych anjelov po 40 rokoch opäť umiestnili na pôvodné miesto v kostole, a to na hlavný oltár. Starší sa ešte pamätajú na tieto sochy
a potešili sa, že náš kostol je opäť krajší o
obnovené sochy, ktoré boli peknou ozdobou i pri poklone sviatosti oltárnej na fašiangy.
*
Šachový turnaj 25. februára bol ďalšou športovou aktivitou v obci, ktorý si
už viac rokov obľúbili mladší i starší súťažiaci.
*
Dňa 3. marca sa uskutočnila hodnotiaca
schôdza Základnej organizácie Strany
maďarskej koalície /SMK/, na ktorej sa
zúčastnil i novozvolený predseda Okresného predsedníctva SMK–MKP v Leviciach Ing. Pavel Zachar a Árpád Bazsó,
člen okresného predsedníctva /starosta obce Slatina/.
*
Na revolučné udalosti v r. 1849-49 a

padlých hrdinov prvej a druhej svetovej
vojny sme spomínali 15. marca v miestnom kostole a pri pomníku padlých. Dôstojným programom v réžii učiteľky Márie
Szabóovej vystúpili deti a mládež obce.
Spomienkovú slávnosť organizovala ZO
SMK–MKP.
*
Kvetnou nedeľou sa pre veriacich začína Veľký týždeň pred sviatkami Veľkej
noci. Tak ako inde v kostoloch aj u nás sa
spievali pašie, ktoré nacvičil mladý kantor
Tibor Balogh. Oproti predchádzajúcim
rokom nastala zmena v tom, že do zboru
sa zapojili aj ženy, čo doteraz v našej obci
nebolo zvykom.
*
Počas Veľkej noci bolo príjemné jarné
počasie, vhodné na oblievanie dievčat i
mladých žien. Okrem cirkevných obradov
v obci neboli žiadne iné spoločenské podujatia.
*
V jarných mesiacoch sa obnovila vonkajšia fasáda budovy zdravotného strediska, ktorá pôsobí príjemne na návštevníkov tohoto zariadenia. Taktiež sa vybudoval nový chodník zo zámkovej dlažby od
hlavnej cesty k zdravotnému stredisku.
Chodník veľmi esteticky zapadá do tohto
prostredia.
*
Obecné oslavy Dňa matiek od roku
2003 pripomíname iba v kostole. I tento
rok pán farár odslúžil svätú omšu za všetky
matky našej obce. Pani učiteľka Mária
Szabóová pripravila literárne pásmi, ktorým deti a mladí pozdravili prítomné mamičky a babičky.
*
Kaplnka sv. Urbana vo viničnej oblasti
je vhodným miestom na oslavu ochrancu
viníc. Tento rok 20. mája /v sobotu/ bola
odslúžená svätá omša pri kaplnke za účasti
veriacich našej obce i hostí.
*
Parlamentných volieb, ktoré sa konali
17. júna, sa v našej obci zúčastnilo 266 voličov (53,9 %). Najviac hlasov (165) v našej obci získala Strana maďarskej koalície.
*
Dňa 7. júla navštívil našu obec 67-roč-
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ný cestovateľ-cyklista Janus Riser z Poľska. Starosta Zoltán Komjáthy mu zabezpečil celodennú starostlivosť, vrátane nocľahu. Podľa rozprávania precestoval už
celú Európu i južnú Afriku. Teraz smeroval cez Maďarsko na Balkán.
*
2. augusta bolo zvolené nové vedenie
miestneho klubu mládeže /KM/, nakoľko
doterajší členovia vedenia KM nevyvíjali
žiadnu aktivitu. Zoltán Komjáthy, starosta Horných Semeroviec pozval všetkých
mladých na toto stretnutie. Prišli dvanásti,
ktorí zvolili päťčlenné vedenie na čele
s predsedom Andrejom Gaučíkom.
*
V maďarskom týždenníku Szabad Újság sa objavil článok o našej obci, ktorého autorom bol Károly Csáky zo Šiah.
V článku sa píše o histórii i súčasnosti obce Horné Semerovce.
*
V auguste sa začala výstavba nového
vchodu v južnej časti cintorína. Po vydlaždení cintorína nebolo umožnené dostať sa do cintorína dopravnými prostriedkami ani pri odvoze odpadu. Po vybudovaní vchodu sa umožní občanom dopraviť
stavebný materiál na výstavbu pomníkov,
ako i odvoz odpadu z cintorína.
*
V nedeľu 20. augusta vo večerných hodinách i našu obec postihla víchrica, ktorá
spôsobila, že zo stromov opadalo ovocie,
polámali sa konáre. Zo strechy kostola
strhla asi sto škridiel. Najviac škody narobila na miestnom poľnohospodárskom
dvore Agrosemegu, kde poškodila aj elektrické vedenie.
*
Oberačka v našej obci sa za krásneho
jesenného počasia začala už 23. septembra. Hrozno bolo dosť sladké, vinári si
mohli ušetriť pri nákupe cukru na osladenie muštu.
*
Predsedníctvo Základnej organizácie
Strany maďarskej koalície na 3. okt.
zvolalo členskú schôdzu. Hlavným bodom
programu bolo schválenie kandidátov na
poslancov obecného zastupiteľstva pre
voľby do miestnej samosprávy, ktoré sa
budú konať 2. decembra 2006. Kandidátmi ZO SMK–MKP sú: Tibor Balogh st.,
Jozef Tóth, Terézia Matyóová, Karol
Szabó a Peter Menyhért. Kandidát na
starostu nebol schválený. Za člena miestnej volebnej komisie bola delegovaná
Mária Kunstárová a ako náhradníčka
Mária Szabóová.
L.M.
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Veľké šťastie
Na rodinu Balážových z našej obce sa usmialo veľké
šťastie, keď v súťaži s názvom Kolesománia, ktorú organizovala spoločnosťou Jednota COOP, vyhrali hlavnú cenu.
V prítomnosti starostu obce Zoltána Komjáthyho zástupcovia spoločností Wolksvagen Slovakia a Jednoty COOP
rodine dňa 2. novembra 2006 odovzdali osobné auto Wolksvagen Polo.
Rozprávali sme sa s výhercami súťaže.

Ako ste sa dozvedeli, že ste
v súťaži vyhrali?
– Nakoľko nás zástupcovia
Jednoty nevedeli telefonicky
zastihnúť, zavolali na obecný
úrad a šťastlivú novinu nám oznámil starosta obce Zoltán
Komjáthy.
Potešili ste sa správe?
– Najprv sme nechceli uveriť, ale určite áno, bola to veľká
radosť.
Niekedy v minulosti ste už
v nejakej súťaži vyhrali?
– Nie, bolo to teraz po prvý-

krát.
Kto sa z vašej rodiny zapojil do súťaže?
– Nakupovať chodí najmä
naša mamina, Alžbeta Balážová. Ona vyplnila kupóny a vhodila do určenej krabice.
Koľkými kupónmi ste sa
zapojili do súťaže?
– Deviatimi.
Ďakujem za rozhovor a želám vám veľa šťastných kilometrov.
Tomáš Pásztor

Čo sme dokázali...
/Dokončenie z 3. strany/
boli aktívni/. Máme dobrú
spoluprácu s loveckým spolkom
Železná brána, ako aj
s
Občianskym združením Všechsvätých v Horných Semerovciach.
Venovať starostlivosť ochrane a zveľadeniu kultúrnych
pamiatok v obci.
– V roku 2003 sme dali zreštaurovať vstupný južný vchod
do kostola s klinovým písmom.
V roku 2004 sme pristúpili k vyhotoveniu a odhaleniu pamätnej
tabule nášho slávneho rodáka
Imre Ivánku a opravili sme podlahovú časť pomníka padlých.
Vytvoriť podmienky na vydávanie obecného časopisu.
– 14. júla bol zaregistrovaný
Hornosemerovský spravodaj –
Felsőszemerédi Hírmondó a 25.
augusta 2004 bolo vydané jeho
prvé číslo.
Ročne organizovať obecné
oslavy.
– Úloha bola splnená len
čiastočne, nakoľko oslavy boli
organizované len v roku 2004.
Riešit otázku klubu mladých.
– V roku 2004 sme opravili
strechu, previedli sme vnútorné
maliarske práce, ako aj údržbu
vonkajšej omietky. 2. júla 2004
sme slávnostne odovzdali klubové priestory mládeži na mimoškolskú činnosť. Nový klub
mládeže sa znovu formuloval 2.
aug. 2006.
VI. Ostatné

Za Vašu pomoc v roku 2006 zo srdca ďakujeme. Do nového roka prajeme všetko najlepšie a božie požehnanie.
Predsedníctvo OZ Všechsvätých
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Doriešiť zapnutie verejného osvetlenia v nočných hodinách.
– Od 2. jan. 2003 verejné osvetlenie svieti nepretržite celú noc.
Využiť možnosti na likvidáciu strát na úseku ekonomicko-hospodárskej činnosti.
– K likvidácii ekonomických
strát sme pristúpili hneď od začiatku volebného obdobia. Obec
znížila počet zamestnancov o 12
ľudí (ZŠ, školská jedáleň, MŠ,
školský klub – 9 osôb, pridružená výroba – 2 sosoby, obecný ú-

rad – 1 osoba).
Neefektívne, staré mechanizmy sme vyradili z činnosti.
Zrušili sme stratové prevádzky /kaderníctvo, vývoz fekálií/.
Previedli sme výmenu hlavných ističov v obecných objektoch a svietidlá verejného osvetlenia, čo znamenalo úsporu cca.
30 tisíc korún ročne.
Materskú školu sme presťahovali do budovy základnej školy. Po ročnom užívaní tejto budovy Jednota COOP Levice už
platí aj nájomné.
Vytvoriť stabilnú spoluprácu obce s podnikateľmi.
– Pokiaľ podnikatelia prichádzali na obecný úrad s námetom
riešenia problémov, spolupráca
nebola odmietnutá. Pravdou je
ale skôr skutočnosť, že podnikatelia /až na malé výnimky/ o dlhodobú spoluprácu nemali záujem.
Sfunkčniť bývalé budovy
STS a priestor medzi budovami za účelom ekonomickohospodárskeho využitia.
– Po dôkladnom vyčistení
dvora a vnútorných priestorov
v roku 2003 nádvorie používame ako sklad stavebného materiálu a na parkovanie, kým vnútorné priestory na skladovanie
separovaného odpadu /sklo, papier, PET fľaše/.
Žiadosť obce o poskytnutie finančných prostriedkov na opravu strechy nebola Ministerstvom
financií SR akceptovaná. V blízkej budúcnosti bude treba vypracovať návrh na využitie budov.
Vytvárať podmienky na
rozvoj agroturistiky.
– V súčasnej dobe nie je v obci podnikateľský subjekt, ktorý
by sa zaoberal agroturistikou.
Zabezpečiť právnické poradenstvo pre obecný úrad
s možnosťou využitia poradenstva aj pre občanov.
– Poradenstvo je k dispozícii
od 1. marca 2003.
Zoltán Komjáthy
starosta obce
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Futbalová jeseň 2006
Odohratých zápasov 11, výhier 7,
prehier 3, remíza 1. V skratke by sa takto
dalo zhrnúť pôsobenie nášho mužstva
v jesennom kole III. triedy juhovýchodnej súťaže. TJ Horné Semerovce, ako
doteraz vždy, na konci sezóny sa opäť
umiestnilo na 2. mieste, tentoraz za mužstvom Sikenice (viď tabuľku). Na prvé
miesto v tabuľke strácame 3 body.
Spomínané druhé miesto na konci jarnej sezóny zaručilo v lete 2006, nádej
na postup do II. triedy. Naše mužstvo
v júli odohralo baráž, z ktorého víťazné
mužstvo si otvorilo dvierka do vyššej súťaže. Zápas sa hral v júli na neutrálnej
pôde v Juri nad Hronom proti mužstvu
z obce Hronské Kosihy. Zápas skončil
2:1, bohužiaľ, v náš neprospech, a tým
sa rozplynula aj nádej na postup.
Opäť nás, mužstvo i fanúšikov, čaká
jarné kolo 2007, na konci ktorého najlepších čaká odmena postupu. Prvé
miesto by zaručilo hladký postup do vytúženej vyššej skupiny. Podarí sa to? Nevieme, to bude záležať predovšetkým od
pôsobenia nášho mužstva, od prístupu
jednotlivých hráčov k jarnej príprave,
od vedenia, či bude schopné dotiahnuť
nových hráčov, posily. Uvidíme, či ne-

bude opäť zaplavené futbalové ihrisko.
Vráťme sa do nedávno ukončeného
jesenného kola, kde visí otázka. Prečo
zase len druhý? Mužstvo od začiatku súťaže zápasilo s problémom nedostatku
hráčov. Veľa hráčov odcestovalo za prácou, a to zapríčinilo spomínaný problém. V niektorých zápasoch mužstvo úplne zlyhalo a podalo výkony prekvapujúco slabé. Myslím hlavne na stretnutie
Tupá – Horné Semerovce (2:1). Najlepším strelcom uplynulej sezóny sa stal
Norbert Balog. Obec zainvestovalo do
kúpy motorovej kosačky, čím sa naše

futbalové ihrisko stalo jedným najkvalitnejším v danej súťaži.
Do najbližšej sezóny nám ostáva dúfať, že ihrisko nebude podmočené a vystúpenie našich hráčov v jednotlivých
zápasoch bude adekvátne mužstvu, ktoré chce postúpiť.
Stretneme sa na jar 2007! Týmto srdečne, i keď predčasne pozývam všetkých fanúšikov futbalu na domáce i vonku odohraté zápasy. Veď fanúšik – trinásty hráč na ihrisku.
Futbalu zdar!
Tomáš Pásztor

Srdečne pozývame
RODIČOV A
DETI
NA OSLAVY

MIKULÁŠA,
ktoré sa konajú
6. decembra 2006
v kultúrnom dome
v Horných Semerovciach
so začiatkom o 15.30 hod.

Tabuľka po jesennej časti sezóny
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

TJ Sikenica
TJ Horné Semerovce
TJ Hrkovce
TJ Lontov
TJ Hronovce
4. SFZ Tekovské Lužany
FK Pastovce
TJ Málaš
TJ Malé Ludince
TJ Hokovce
TJ Družstevník Tupá
TJ Družstevník Ip. Sokolec

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

8
7
6
6
5
5
5
5
3
3
2
2

1
1
3
1
4
2
1
1
2
1
1
0

2
3
2
4
2
4
5
5
6
7
8
9

27:7
34:14
20:10
35:17
15.14
21:20
21:16
10:22
24:27
10:27
15:26
12:44

25
22
21
19
19
17
16
16
11
10
7
6
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