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II. ročník

1. číslo

Všeobecne záväzné nariadenie obce o
miestnych daniach č. 4/2004 o podmienkach
určovania a vyberania miestnych daní na
území obce Horné Semerovce na rok 2005
Časť II – Daň z nehnuteľností
Článok I – Daň z pozemkov
§ 2 – Základ dane
1/ Základom dane z pozemkov pre ornú
pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávnaté porasty je hodnota pozemku
bez porastov určená vynásobením výmery
pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe zákona č. 582/2004 Z.
z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
2/ Základom dane z pozemkov pre lesné
pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,
rybníky s chovom rýb a za ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota
pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej
na 1 m2 podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o
znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a
o zmene a doplnení niektorých zákonov a
vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR
č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej
hodnoty majetku.
3/ Základom dane z pozemkov pre
záhrady, zastavané plochy a nádvoria, stavebné pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery
pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za
m2 podľa prílohy č. 2 zák. 582/2004 Z. z.
4/ Správca dane ustanovuje, že hodnota
pozemkov, ktorou sa násobí výmera pozemkov v m2 pre pozemky uvedené v § 2
ods. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia /ďalej len VZN/ je na rok 2005 (§ 7
ods. 4 zákona 582/2004 Z. z.) v KÚ Horné
Semerovce: OP – 13,65 Sk/m2; TTP – 1,96
Sk/m2.

5/ Správca dane ustanovuje, že hodnota
pozemkov, ktorou sa násobí výmera pozemkov v m2 pre pozemky uvedené v § 2
ods. 3 tohto VZN je na rok 2005 (§ 7 ods.4
zákona 582/2004 Z. z.) v KÚ Horné Semerovce:
– zastavané plochy, nádvoria, záhrady, ost.
plocha: 40,- Sk/m2;
– stavebný pozemok: 400 Sk/m2.
§3
Sadzba dane
1/ Ročná sadzba dane z pozemkov je
pre všetky druhy pozemkov 0,25 % zo základu dane.
2/ Ročná sadzba dane z pozemkov uvedená v § 3 ods. 1 tohto VZN sa v celej obci zvyšuje (§ 8 ods. 2 zákona č. 582/2004
Z. z.) takto:
– za ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné
sady: na 0,30 % zo základu dane;
– trvalé trávnaté pozemky: na 0,30 % zo
základu dane.
3/ Ročná sadzba dane z pozemkov uvedená v § 3 ods. 1 tohto VZN sa v celej obci
Horné Semerovce zvyšuje podľa katastrálneho územia (§ 8 ods. 2 zák. č. 582/2004
Z. z.) takto:
– zastavané plochy a nádvoria, záhrada,
ostatné plochy: 0,45 %;
– stavebný pozemok: 0,45 %.
Článok II
§ 4 – Daň zo stavieb
1/ Ročná sadzba dane zo stavieb je 1,Sk za každý aj začatý m2 zastavanej plochy.
2/ Ročná sadzba dane zo stavieb uvedená v § 4 ods. 1 tohto VZN sa v celej obci zvyšuje (§ 12 ods. 2 zákona č. 582/2004
Z. z.) takto:
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a/ na 1,50 Sk za stavby na bývanie a ostatné
stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby;
b/ – na 1,50 Sk za stavby poľnohospodárskej prvovýroby používané na vlastnú potrebu;
– na 1,65 Sk za stavby poľnohospodárskej
prvovýroby používané na podnikanie;
c/ na 6,- Sk za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu
rekreáciu;
d/ na 7,- Sk za samostatne stojace garáže;
e/ na 10,- Sk za priemyselné stavby;
f/ na 16,50 Sk za stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu;
g/ – na 4,50 Sk za ostatné stavby slúžiace
pre vlastnú potrebu;
– na 5,- Sk za ostatné stavby slúžiace na
podnikanie.
3/ Ročná upravená sadzba dane uvedená v § 4 ods. 2 a 3 tohto VZN sa zvyšuje
pri viacpodlažných stavbách o 1,- Sk za
každý aj začatý m2 zastavanej plochy, za
každé ďalšie nadzemné podlažie okrem prvého nadzemného podlažia (§ 12 ods. 3 zákona 582/2004 Z. z.).
/Dokončenie na 3. strane/
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Z činnosti obecného
zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo v Horných Semerovciach v prvom polroku 2005 malo
tri riadne zasadnutia: vo februári, apríli a
júni. V tomto mesiaci mali aj mimoriadne
zasadnutie.
Na riadnych zasadnutiach bol schválený
rozpočet obce na rok 2005 ako vyrovnaný
vo výške 5,189 milióna korún, činnosť príspevkovej organizácie na rok 2004, vstup
obce do Združenia obcí mikroregiónu Palóc-Hont so sídlom v Plášťovciach, zmena
všeobecne záväzného nariadenia obce č.
3/2004 o miestnom poplatku za komunálny a za drobný stavebný odpad, inventarizácia majetku za rok 2004, plnenie rozpočtu za prvý štvrťrok 2005, príspevok na
stravovanie dôchodcov vo výške 21 Sk na
osobu a obed, koncept zápisu do obecnej
kroniky za rok 2004, finančná dotácia na
športové dni obce, na projekt Deň mládeže
obce a na rozšírenie plochy pokrytej zámockou dlažbou v cintoríne o cca 400 m2.
Poslanci zobrali na vedomie návod a
pokyny pre občanov zapojených do separovaného zberu, návrh protipožiarnych
opatrení počas žatvy v kat. území obce,
ako aj správu o akcieschopnosti hasičskej
jednotky a o stave jej techniky počas žatevných prác.
Obecné zastupiteľstvo súhlasilo so stanovami Združenia obcí NEOS Rybany
415 a so zmluvou o separovanom zbere.
Vyčlenilo 90 tisíc korún na dve autobusové
čakárne. Poslanci súhlasili aj so zvýšením
mesačného poplatku v školskom klube
z 50 na 200 korún. Deti z rodín v hmotnej
núdzi i naďalej budú platiť 50 Sk.
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasilo s udelením zľavy z povinného poplatku komunálneho odpadu pre obyvateľov ani so
žiadosťou o oslobodenie od dane z pozemkov Slovenského pozemkového fondu Levice a Hydromeliorácie Bratislava. Nesúhlasili ani so znížením sadzby dane za nevýherné hracie automaty pre podnikateľský subjekt Béta II. s. r. o. Nesvady.
Zastupiteľstvo ďalej riešilo otázky cintorínskeho celoročného poriadku a úlohy
ochrany vnútorného areálu cintorína, otázky separovaného zberu plastov, PET
fliaš, papiera, železa a nebezpečného odpadu, ako aj zrušenie zmluvy o zriadení
Združenia obcí pre separovaný zber Hont–
Poiplie. Prerokovali aj otázky verejného
obstarávania s nižšou cenou a výstavby
autobusových čakární.
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Z pracovných stretnutí starostu obce
20. jan. – Účasť na pracovnom stretnutí
starostov v rámci prerokovania založenia mikroregiónu Palóc-Hont.
8. febr. – Pracovné stretnutie s vedením
Jednoty COOP Levice o prevádzkovaní obchodu s potravinami v Horných Semerovciach.
10. febr. – Účasť na rokovaní obcí Združenia hontiansko-poipeľského regiónu v Šahách.
17. febr. – rokovanie na Krajskom školskom úrade v Nitre o dofinancovaní
základnej školy v roku 2005.
23. febr. – Pracovné stretnutie so starostom Ipeľského Sokolca ohľadom dodržania vývozu splaškov podnikateľským objektom Pigagro s. r. o.
24. febr. – Generálna kontrola parku pri
futbalovom ihrisku s predstaviteľmi
Úradu životného prostredia v Nitre.
24. febr. – Rokovanie s vedením spol. Furni Finisch v Tupej o pracovných príležitostiach v tomto podniku.
28. febr. – Prerokovanie sporu medzi Dolnými a Hornými Semerovcami ohľa-

dom bývalého katastra s právnymi poradcami.
2. marca – prerokovanie súdnych spisov
v Štúrove v spore Dolné a Horné Semerovce u poslanca NR SR Ivána Farkasa.
15. marca – Otvorenie obchodu potravín
Jednoty COOP Levice v Horných Semerovciach.
4. apr. – Pracovné stretnutie ohľadom separovaného zberu so starostkou Hokoviec.
25. apr. – Zsadanutie mikroregionálneho
združenia v Plášťovciach.
27. apr. – Stretnutie s predstaviteľmi úradu
práce v Leviciach.
21. mája – Účasť na obecných slávnostiach v obci Pusztavacs /Maď. rep./.
24. mája – Rokovanie o ceste R–7 /Čata –
Júr nad Hronom, Horné Semerovce –
Plášťovce – Veľký Krtíš/ v Leviciach.
6. júna – Pracovné stretnutie starostov obcí Horné Semerovce, Hokovce, Slatina o územnoplánovanej dokumentácii
obcí.
Zoltán Komjáthy

Kronika prvého polroka 2005
Spoločnou cestou
28. mája 2005 –
Erika Praszna a Norbet Buchta
18. júna 2005 –
Erika Bugyiová a Július Kardoš
18. júna 2005 –
Katarína Páterková a Gabriel Lacko

Naše novorodeniatka
Kevin Kontráš – 5. apríla 2005
Navždy nás opustili
Gejza Szabó – 16. januára 2005
Štefan Kmeť – 6. júna 2005
Ladislav Kuti – 17. júna 2005

Naši jubilanti
80-roční
Júlia Szabóová – 16. februára
Štefan Jagyugya – 26. apríla
70-roční
Juliana Bartošová – 14. marca
Ladislav Kozadobiš – 15. mája

50-roční
Ivan Kubiček – 12. februára
Jozef Balogh – 28. februára
Marta Vilašková – 5. apríla
Marta Vítyazová – 1. júna
Matilda Grznárová – 5. júna

60-roční
Mária Szabóová – 22. mája

G r a tu l u j e me !

6. júna na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva riešili rozpis dotácie zo štátneho rozpočtu vo výške 604 113
Sk na založenie zámockej dlažby v cintoríne, na výstavbu čakárne, pre futbalový

oddiel, na opravu služobného osobného
automobilu obce, ako aj na kultúrne podujatia.
Zoltán Komjáthy
starosta obce
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Všeobecne záväzné nariadenie obce o miestnych daniach č. 4/2004
o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní
na území obce Horné Semerovce na rok 2005
/Dokončenie z 1. strany/

Článok III
§ 5 – Daň z bytov
1/ Ročná sadzba dane z bytov je 1,- Sk
za každý začatý m2 podlahovej plochy bytu
a nebytového priestoru.
2/ Ročná sadzba dane z bytov uvedená
v § 5 ods. 1 tohto VZN sa v celej obci zvyšuje (§ 16 ods. 2 zák. 582/2004 Z. z.) takto:
– 2,- Sk za byt;
– 3,- sk za nebytové priestory.
Článok IV
§6
Oslobodenie od dane a zníženie dane
1/ Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov (§ 17
ods. 2 zákona 582/2004 Z. z.) na:
– pozemky, na ktorých sú cintoríny,
– pozemky užívané školami a školskými
zariadeniami,
– pozemky užívané zdravotníckymi zariadeniami,
– pozemky užívané a slúžiace verejnej doprave.
2/ Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane zo stavieb z bytov
(§ 17 ods. 3 zákona 582/2004 Z. z.) na:
– stavby alebo byty, ktorých využitie je obmedzené z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie, stavebnej uzávery alebo umiestnenia
na podkopanom pozemku,
– stavby slúžiace školám a školským zariadeniam.
3/ Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov (§ 17
ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z.), ak tieto
pozemky slúžia výhradne na ich osobnú
potrebu takto:
a/ 50 % z daňnovej povinnosti na pozemky
vo vlastníctve občanov, resp. manželských
párov starších ako 70 rokov, ak tieto slúžia
výhradne na ich osobnú potrebu;
b/ 50 % z daňovej povinnosti na pozemky
vo vlastníctve občanov-držiteľov ZŤP preukazov.
4/ Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane zo stavieb a bytov (§ 17
ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z.), ak tieto
slúžia výhradne na ich osobnú potrebu
takto:
a/ 50 % z daňovej povinnosti na stavby vo
vlastníctve občanov, resp. manželských párov starších ako 70 rokov, ak tieto slúžia

výhradne na ich vlastnú potrebu;
b/ 50 % z daňovej povinnosti na stavby vo
vlastníctve občanov-držiteľov ZŤP preukazov.
Článok V
§ 7 – Vyrubovanie dane
Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu
ako 100 Sk nebude vyrubovať ani vyberať
(§ 20 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z.).
Článok VII – Daň za psa
§ 10 – Základ dane
1/ Počet psov starších ako 6 mesiacov
vo vlastníctve fyzickej alebo právnickej osoby, resp. držaný fyzickou alebo právnickou osobou.
§ 11
Oznamovacia povinnosť
1/ Daňovník je povinný na obecný úrad:
a/ podať priznanie k dani za psa do 30 dní
po dosiahnutí veku 6 mesiacov,
b/ uhynutie psa, resp. jeho predaj je daňovník povinný nahlásiť do 30 dní písomne
odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala.
2/ Daňovník po nahlásení psa obdrží registračný štítok, ktorým je povinný označiť
svojho psa.
§ 13 – Sadzba dane
1/ Sadzba sa stanovuje na 1 kalendárny
rok.
2/ Sadzby dane pre fyzické osoby sa stanovujú nasledovne:
a/ za psa v domácnosti a pre majiteľov psov
v Slovenskom poľovníckom zväze je 150
Sk, za každého ďalšieho psa 200 Sk.
3/ Sadzba dane právnickým osobám sa
stanovuje vo výške 200 Sk.
4/ V prípade nadobudnutia psa v priebehu kalendárneho roka daňovníkovi sa
vyrúbi alikvotná časť dane.
§ 14
Oslobodenie a zníženie dane
1/ Daň za psa sa znižuje takto:
a/ osamelému dôchodcovi na 100 Sk za prvého psa.
Článok VIII
Daň za osobitné užívanie verejného
priestranstva
§ 16 – Pojmy
1/ Daň za osobitné užívanie verejného
priestranstva sa platí za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
umiestnenia stavebného materiálu, predajného zariadenia cirkusu, lunaparku a iných

atrakcií a za umiestnenie skládky.
2/ Verejným priestranstvom pre účely
tohto nariadenia sú najmä cesty, mosty,
miestne komunikácie, chodníky, nezastavané plochy, trhovisko, parky, verejná zeleň, neplatené parkoviská, nezastavané stavebné pozemky vo vlastníctve obce a ostatné plochy, ktoré sú vo vlastníctve obce, okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických
a právnických osôb, alebo ku ktorým majú
tieto osoby právo hospodárenia.
§ 17 – Daňovník
Daňovníkom je právnická alebo fyzická
osoba, ktorá užíva verejné priestranstvo na
účely uvedené v § 16 tohto nariadenia.
§ 18 – Predmet dane
1/ Predmetom dane je osobitné užívanie
verejného priestranstva, ktorým sa rozumie:
a/ umiestnenie predajného zariadenia a zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
b/ umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií,
c/ zabratie verejného priestranstva pre účely príležitostného ambulantného predaja,
d/ umiestnenie skládky stavebného materiálu a tuhého paliva,
e/ umiestnenie veľkoobjemového kontajnera,
f/ použitie verejného priestranstva na stavebné účely /napr. postavenie lešenia a zariadenie staveniska/,
g/ umiestnenie prenosnej garáže,
h/ krátkodobé využitie verejného priestranstva /napr. jarmoky, trhy a pod./,
i/ umiestnenie skládky odpadu.
§ 20 – Sadzby dane
1/ Daň platia právnické a fyzické osoby,
ktoré užívajú verejné priestranstvo na účely uvedené v § 18 ods. 1 tohto VZN.
a/ Základná sadzba dane na území obce
je: 0,50 Sk/m2/deň;
b/ za umiestnenie zariadení /stôl, plachta,
vozidlo.../: 25,- Sk/deň;
c/ za provizórne a prenosné garáže: 600,Sk/rok
d/ lunaparky, kolotoče, videoherne, strelnice, cirkusy: 250,- Sk/deň;
e/ za ambulantný predaj: 50,- Sk/deň.
Zoltán Komjáthy
starosta obce
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Výňatok zo všeobecne záväzného nariadenia obce Horné
Semerovce o podmienkach držania psov v obci (VZN č. 11/2003)
§1
Účel úpravy
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia /ďalej len VZN/ je utváranie a
ochrana zdravých podmienok, zdravého
spôsobu života obyvateľov, zabezpečenie
verejného poriadku a úprava niektorých
podmienok držania psov.
§2
Predmet úpravy
1/ Toto VZN sa vydáva s cieľom upraviť niektoré podmienky evidencie a vodenia psov, ako aj súvisiace podrobnosti o
znečisťovaní verejných priestranstiev. Sú
to najmä miesta, ktoré slúžia verejnému
užívaniu, zodpovedajúce ich určeniu. Sú
to predovšetkým miestne komunikácie, ulice, chodníky, cesty, verejné sady, parky,
lesy, čakárne hromadnej dopravy, verejné
športoviská a rekreačné zariadenia.
2/ VZN sa nevzťahuje na služobné psy
používané podľa osobitných predpisov
/viď § 1 ods. 2 zákona o držaní psov/.
§3
Vymedzenie pojmov
1/ Zvláštnym psom je pes:
a/ používaný súkromnými bezpečnostnými
službami podľa osobitného zákona,
b/ používaný horskou službou,
c/ používaný pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach pri plnení úloh
civilnej služby,
d/ poľovný,
e/ ovčiarsky,
f/ vodiaci,
g/ používaný počas výcviku alebo súťaže
konanej podľa medzinárodného alebo národného skúšobného poriadku.
2/ Nebezpečným psom je každý pes,
ktorý pohryzol alebo poranil človeka bez
toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak nebol použitý v nutnej obrane alebo krajnej núdzi.
3/ Voľným pohybom psa je pohyb psa
bez vôdzky mimo chodného priestoru alebo zariadenia určeného na chov, za voľný
pohyb psa sa nepovažuje pohyb zvláštneho
psa bez vôdzky mimo chovného priestoru
alebo zariadenia na chov, ak je na základe
výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie.
§4
Evidencia psov
1/ Každý pes držaný nepretržite viac
ako 90 dní na území SR podlieha evidencii
psov, ktorú vedie obec. Držiteľ psa je po-

vinný prihlásiť psa do evidencie v lehote
do 30 dní od uplynutia lehoty 90 dní držania psa v mieste, kde sa pes v danom roku
prevažne nachádza.
2/ Držiteľ psa je povinný do 30 dní
oznámiť obci každú zmenu skutočností a
údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie.
3/ Obec vydá držiteľovi psa zapísaného
do evidencie prvú evidenčnú známku zdarma, ktorá je neprenosná na iného psa. Pri
jej zničení alebo strate vydá obec náhradnú
známku za úhradu, ktorá nesmie byť vyššia
ako 100 Sk. Stratu držiteľ je povinný nahlásiť do 14 dní po jej zistení.
§5
Vodenie psa
1/ Vodiť psa mimo chovného priestoru
alebo zariadenia na chov môže len osoba,
ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a
schopná ho ovládať v každej situácii.
Na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes nasadený náhubok.
Pes, ktorý sa voľne pohybuje mimo
chovného priestoru, musí byť riadne označený známkou alebo čipom.
Vodiť psa na mieste so zákazom voľného pohybu možno len na vôdzke, bezpečne pripojenej na obojku.
2/ Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa
alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad
psom vykonáva dohľad.
3/ V záujme zdravia, bezpečnosti občanov sa v obci zakazuje:
a/ opustenie psa na verejnom priestranstve
bez uviazania,
b/ opustenie nebezpečného psa alebo jeho
zanechanie bez dozoru na verejnom priestranstve (aj opustenie nebezpečného psa
priviazaného a opatreného náhubkom).
§6
Vymedzenie miest so zákazom
voľného pohybu psov a vstupu
so spom
1/ Vymedzenie miest, kde je voľný pohyb psov zakázaný:
a/ na cintorínoch,
b/ na detských ihriskách,
c/ na detských pieskoviskách.
2/ Miesta, kde sa zakazuje vstup so
psom:
a/ do budov predajní,
b/ do úradov,
c/ do kostolov,
d/ do kultúrneho domu,
e/ do škôl.

§ 7 – Podrobnosti o znečisťovaní
verejných priestranstiev
1/ Povinnosti pri znečistení verejného
priestranstva upravuje § 6 zákona o držaní
psov. Ten, kto vedie psa, je povinný jeho
výkaly bezprostredne odstrániť, a to do
kontajnerov na to určených.
2/ Vodiť psa treba tak, aby sa zamedzilo
znečisťovaniu budov, dopravných prostriedkov, poškodzovaniu zelene a pod.
§8
Sankcie
Porušenie povinností upravených týmto
VZN je priestupkom podľa zákona o priestupkoch č. 372/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
1/ Obec uloží pokutu do 500 Sk tomu,
kto:
a/ nepreukáže totožnosť psa evidenčnou
známkou,
b/ nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa.
2/ Obec uloží pokutu do 5000 Sk tomu,
kto:
a/ neprihlási psa do evidencie,
b/ umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky vodenia psa,
c/ neohlási, že pes pohryzol človeka bez
toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane
alebo v krajnej núdzi,
d/ neoznámi odcudzenie, zničenie alebo
stratu známky,
e/ neohlási svoje meno, priezvisko a adresu
trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohryzol,
f/ nezabránil tomu, aby pes útočil alebo
iným spôsobom ohrozoval človeka alebo
zvieratá.
3/ Obec môže uložiť pokutu do 1 roka
odo dňa, keď sa o porušení povinností dozvedela, najneskôr však do troch rokov
odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo. Pri ukladaní výšky pokuty sa prihliada
na závažnosť a následky protiprávneho
konania.
§9
Spoločné a záverečné ustanovenia
1/ Kontrolu dodržiavania tohto VZN
vykonávajú samosprávne orgány obce.
2/ V podrobnostiach a neupravených
prípadoch o uplatnení tohto VZN rozhoduje starosta.
Zoltán Komjáthy
starosta obce
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Otvorenie predajne COOP Jednota v obci
Po premiestnení materskej
školy do budovy základnej
školy sa uvoľnili priestory,
ktoré obec nevyužívala, a tak
na tieto priestory vyhlásila verejnú súťaž – dražbu.
Dražby, ktorá sa uskutočnila 22. decembra 2004, sa zúčastnil len jeden záujemca, a
to obchodná organizácia COOP
Jednota Levice, ktorá sa po
prijatí všetkých podmienok
obce stala nájomcom priestorov bývalej materskej školy.
Predstavitelia Jednoty hneď
pristúpili k potrebným stavebným úpravám na vytvorenie
predajných a skladovacích
priestorov. Po ozaj veľmi krátkom čase 15. marca 2005
slávnostne otvorili predajňu.
Predsedníčka COOP Jednota Levice Ing. Elena Gubčová vo svojom príhovore
zdôraznila, že po niekoľkých
rokoch sa Jednota opäť vrátila
do Horných Semeroviec. Zároveň sa poďakovala starostovi obce i všetkým členom

samosprávy za pomoc a ústretovosť pri zabezpečení potrebných úloh súvisiaich s otvorením predajne. Starosta
obce Zoltán Komjáthy sa po-

popoludnie navštívilo predajňu vyše 150 kupujúcich.
Samospráva medzi inými
stanovila podmienku pre Jednotu, aby v novej predajni za-

ďakoval vedeniu Jednoty za
operatívne prebudovanie priestorov bývalej materskej školy
na modernú predajňu.
Po týchto slávnostných
prejavoch sa otvorili dvere
veľmi vkusne a kultúrne zariadenej predajne so širokým
sortimentom tovaru. V toto

mestnali predavačky z Horných Semeroviec. Žiaľ, vedeniu nepodarilo získať kvalifikované predavačky z obce, a
tak sa vedúcou predajne stala
Mária Príbojová, predavačkami Blanka Pišteková a Valéria Hlinková /všetky z Hokoviec/. Medzitým ale nastala

zmena: namiesto Valérie Hlinkovej bola prijatá Hornosemerovčanka Zuzana Szabóová. Vedenie Jednoty medzitým vykonala aj kontrolnú inventúru, ktorá nevykázala
žiadne nezrovnalosti.
Veríme, že trojčlenný pracovný kolektív predajne svoju
prácu bude vykonávať k najväčšej spokojnosti občanovzákazníkov, ktorí veľmi radi
nakupujú nielen pri rôznych
akciách. Možnosť nakupovania v mieste bydliska chvália
aj členovia DV Jednota, ktorí
po určitom časovom období
majú rôzne výhody. Predavačky vychádzajú kupujúcim v ústrety, radia im pri nákupe a
informujú sa aj o to, o aký druh
tovaru majú záujem.
Vedeniu COOP Jednota
Levice a presonálu pradajne
v Horných Semerovciach do
ďalšej činnosti prajeme veľa
úspechov.
.
L.M

Spomienková slávnosť
Od roku 1990 si v našej
obci každoročne pripomíname výročie revolučných
rokov 1848–1849. Vtedy
sme spomienkovú slávnosť
usporiadali pri veľkom kríži
v miestnom cintoríne. Tohto
roku sme sa zišli aj pri pamätnej tabuli Imre Ivánku,
ktorý bol účastníkom bojov
spomínaného revolučného
obdobia. Najprv si ž iaci
miestnej základnej školy uctili pamiatku nášho rodáka,
potom starosta Zoltán Komjáthy uložil k pamätnej tabuli veniec vďaky.
Spomienkovú slávnosť pri
pamätníku padlých hrdinov
obci organizovala Miestna

organizácia Strany maďarskej koalície /SMK/. O 16.
hodine v kostole bola svätá
omša, po ktorej mládež a
žiaci predniesli svoj kultúrny program, ktorý pripravila
Mária Szabóová. Prítomní
si vypočuli i slávnostný príhovor a na záver programu
Miestna organizácia SMK položila veniec k pamätníku a
prítomní zapálili sviečky a
kahance.
Môžem konštatovať, že
sme si v príjemnom jarnom
prostredí vhodným spôsobom pripomenuli toto významné výročie našich dejín.
Slávnostný prejav na spomienkovej oslave
predniesol Ľudovít Balla

L.M.
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Kalendár podujatí
Od Silvestra po žatvu
Po kľudnej silvestrovskej noci a Nového roka nasledovalo fašiangové obdobie, ktoré v tomto roku bolo veľmi krátke,
v našej obci aj tiché. Iba miestni viniční
gazdovia si pripomenuli koniec tohto obdobia v miestnom kostole na tradičných
modlitbách pred sviatosťou oltárnou.
*
Firma, ktorá hlási „zdravý život”, začiatkom roka usporiadala reklamnú akciu
v miestnom bare s obvyklým výsledkom:
nezáujem o nákup ich tovaru a radosť
z cukrového darčeka.
*
Miestne Občianske združenie Všechsvätých ako prvá organizácia v obci uskutočnilo hodnotiacu schôdzu uplynulého
roka.
*
Kultúrny dom už úplne obsadili športovci: okrem fitnesklubu a aerobiku žien
našli tu priestory šachisti i stolní tenisti,
ktorí vo veľkej sále usporiadali aj tradičnú
súťaž.
*
Aby sme deťom poskytli zimné radovánky, pod záhradami sme vybudovali klzisko. Je otázne, či rodičom z toho bolo
viac radostí ako starostí.
*
Asi po 50 rokoch si vyžiadali obnovenie obrazy krížovej cesty v miestnom kostole. K ich vysväteniu došlo v prvý piatok
pôstneho obdobia.
*
Na rokovanie výročnej členskej schôdze Miestnej organizácie Strany maďarskej koalície /SMK/ v Horných Semerovciach zavítali vzácni hostia, a to: Csilla
Andruska, predsedníčka Okresného predstavenstva SMK v Leviciach a jeho tajomník Kálmán Szobi.
*
15. marca sme si na dvoch miestach pripomenuli výročie uhorskej revolúcie
1848-1849: pri budove základnej školy a
v cintoríne.
*
15. marca otvorili v Horných Semerovciach novú predajňu COOP Jednota
Levice.

*
V dôsledku odmäku a daždivého počasia v marci bola vyhlásená povodňová pohotovosť 3. stupňa. Chvalabohu, predpoklady sa nenaplnili, v dolnej časti obce
voda zaplavila „iba” pivnice a studne.
*
Veľkonočne sviatky sme prežili v kľudnej atmosfére.
*
Celým svetom otriasla správa o smrti
pápeža Jána Pavla II. Aj v našej obci sme
si pripomenuli túto smutnú udalosť a s nádejou sme prijali správu o zvolení nového
pápeža Benedikta XVI.
*
Denníky 10. mája oznámili, že po 8 rokoch Najvyšší súd SR vyniesol rozsudok
nad obvineným, ktorý zapríčinil dopravnú
nehodu v našej obci a usmrtil Hornosemerovčana Jozefa Mojzeša. I keď neskoro,
ale pravda predsa zvíťazila.
*
Zdá sa, že kultúra v našej obci už úplne
zmizla, veď sme zabudli i na oslavy Dňa
matiek a Dňa detí.
*
Starosta obce Zoltán Komjáthy a traja
poslanci obecného zastupiteľstva sa zúčastnili obecných osláv v maďarskej obci
Pusztavacs.
*
Pri kaplnke sv. Urbana sme si v príjemnom prostredí pripomenuli sviatok ochrancu viníc a viničných gazdov.
*
Miestna telovýchovná jednota na jesennú futbalovú súťaž mieni zostaviť futbalové družstvo. Najväčším problémom
je, že v našej obci sa nenájde 11 mladých
športovcov, preto bude potrebné zabezpečiť hosťujúcich hráčov.
*
Na základe uznesenia obecného zastupiteľstva v miestnom cintoríne sa ukladá
zámková dlažba na cesty, chodníky a priestranstvá pred vchodovými dverami do
kostola. Občania plne súhlasia s touto nemalou investíciou, veď nebudú musiť chodiť po blate v cintoríne ani do kostola.
L.M.
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Výročná členská
schôdza MO SMK
Hodnotiaca výročná členská
schôdza Miestnej organizácie
Strany maďarskej koalície /SMK/
v Horných Semerovciach sa uskutočnila 7. marca 2005. Okrem členov MO sme mali možnosť privítať medzi nami predsedkyňu Okresného predstavenstva SMK
v Leviciach Csillu Andrusku,
poslankyňu VÚC v Nitre a tajomníka OP Kálmána Szobiho. Pozvanie prijal aj starosta obce Zoltán Komjáthy.
Po predložení hodnotia cej
správy o činnosti a hospodárení
miestnej organizácie za rok 2004
členovia tajným hlasovaním zvolili delagátov na okresnú konferencie strany. Medzi programovými bodmi bola aj otázka organizovania spomienkovej slávnosti 15. marca, ako aj prejednanie
žiadosti o prijatie za člena MO
SMK.
V diskusii Csilla Andruska
medzi inými informovala prítomných o aktivitách orgánov VÚC
v Nitre, o investičných zámeroch,
o problémoch v zdravotníctve a
školstve.
Satrosta obce Zoltán Komjáthy vo svojom vystúpení vyslovil
poďakovanie členom MO hlavne
za spoluprácu a pomoc pri organizovaní obecných osláv v septembri 2004. Naznačil i ďalšie úlohy
obce a veľké problémy pri financovaní základnej a materskej školy.
Marta Lőrinczová, predsedkyňa Občianskeho združenia
Všechsvätých požiadala prítomných o poukázanie 2 %-ného
podielu z daní pre OZ.
V závere rokovania predseda
MO SMK v Horných Semerovciach Jozef Tóth pri príležitosti
MDŽ zablahoželal prítomným
ženám k ich sviatku a všetkých
ponúkol malým občerstvením.
L.M.
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Na návšteve u priateľov
v maďarskej obci Pusztavacs

7

Ob n o ve n i e o b ra zo v
k rí žo ve j ce st y
Po úplnej rekonštrukcii hornosemerovského kostola sme
pristúpili aj k obnoveniu sôch
svätých a obrazov krížovej cesty v kostole. Naším zámerom
bolo reštaurovať pôvodné obrazy, ale po obhliadnutí umeleckým maliarom a reštaurátorom
Marianom Švecom bolo konštatované, že obrazy nie sú
vzácne olejomaľby, sú namaľované na papier a ich obnovenie
nie je možné. Po takomto konštatovaní sme sa rozhodli vymeniť obrazy a obnoviť rámy.
Po dlhšom hľadaní vhodných obrazov ich nakoniec z Ríma zabezpečila jedna kresťanská rodina, ktorá ich darovala
kostolu. Orámovanie a nový ná-

ter na rámy vykonali manželia
Štefanecovci. Potrebné finančné prostriedky sa zabezpečili
z darov veriacich, z príspevku
od Spolku svätého Ruženca a
z rozpočtu obce. Všetkým darcom srdečne ďakujeme.
Po úplnej obnove obrazov
11. februára 2005, t. j. v prvý
piatok pôstny obrazy vysvätil
náš duchovný otec Peter Prochác. Následne pomodlil krížovú cestu a odslúžil svätú omšu.
V tomto roku sme takýmto
spôsobom začali pôstne obdobie a dúfame, že sa pod obnovenými obrazmi ešte dlhé roky
budeme modliť a pripomínať
utrpenie nášho Pána Ježiša
Krista.
L.M.

Oslavy svätého Urbana
Keď pred rokom bola vysvätená kaplnka svätého Urbana,
odznelo i také prianie, aby sme na tomto mieste každoročne pripomenuli deň sv. Urbana. V tomto roku, i keď trochu oneskorene,
4. júna pri kaplnke odslúžil svätú omšu náš duchovný P. Prochác.
Veriaci sa spoločne modliac a spievajúc vystúpili na viničný
vrch ku kaplnke. Priaznivé počasie a príjemné prostredie pričinili
Členovia našej delegácia s predstaviteľmi obce Pusztavacs
o to, že sa zišlo mnoho veriacich, možno aj viacej ako na svätej
/Maď. rep./ pred pomníkom geografického stredu Maďarska. omši v kostole.
Zľava: prednosta D. Szabó Tibor, starosta Mihályi Sándor,
Majitelia pivníc po svätej omši zabezpečili prítomným občerzástupca starostu Tolnai Sándor a Hornosemerovčania:
stvenie. Následne pre pozvaných hostí bola pripravená večera,
Zoltán Komjáthy, Peter Prokoš a Jozef Tóth.
pri ktorej pobudli do nočných hodín.
Myslím si, že účastníci tejto slávnosti odchádzali uspokojene
a s nádejou, že sa o rok opäť stretnú na tomto mieste.
L.M.

Stolnotenisový turnaj
O putovný pohár starostu obce

Na návšteve u predstaviteľov obci pri príležitosti obecných
oslavách v maď. Pusztavacs dňa 21. mája.
Zľava: Vladimír Hudec zástupca starostu Horných
Semeroviec, Zoltán Komjáthy, starosta H. Semeroviec a
Mihályi Sándor, starosta obce Pusztavacs.

V kategórii dospelých víťaz
prvého turnaja z roku 2004 Peter Menyhért svoje prvenstvo
neobhájil. Určitým spôsobom
to bolo prekvapenie, no sledujúc hru Ing. Czompála pomaly
nám došlo, že veru právom bude víťazom turnaja dňa 29. jan.
2005. Blahoželáme mu k výbornému výkonu, ako i Jaroslavovi Jezsóovi a Gustávovi Grznárovi k výbornému umiestneniu a k predvedeným výkonom.
V kategórii dorastencov Enrik Tóth musel prepustiť vlaňaj-

šie prvé miesto Robertovi
Kováčovi, ktorý dokázal svoje
kvality. Snaha, tréning a nepoddajnosť slávili úspech, že, Robko? Turnaj mal zvyčajný dobrý
štandard aj čo sa týka výkonov
aj spoločenskej stránky. Len tak
ďalej.
Výsledky v kat. dorastu: 1.
Robert Kováč, 2. Enrik Tóth,
3. Tibor Schneider.
Poradie dospelých: 1. Ing.
Norbert Czompál, 2. Jaroslav
Jezsó, 3. Gustáv Grznár.
Tomáš Pásztor
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Šachový turnaj

Najlepší šachisti turnaja
v kategórii do 15 rokov

V poradí druhý šachový turnaj sa
uskutočnil 22. januára 2005 v priestoroch
obecného úradu.
Súťažiaci boli rozdelení do dvoch kate-

Konečne!
Takto asi reagovali mnohí, keď sa dozvedeli o formujúcom sa novom futbalom
klube v Horných Semerovciach. Všetko
sa začalo z iniciatívy mladých a keď starosta obce mal akú-takú istotu, že z toho
niečo bude, začal organizovať a vytvárať
priestor pre obnovenie futbalu v dedine.
4. júna 2005 sa konala schôdza, na ktorej
dominovali tieto tri témy: chceme futbal?,
Máme na to dostatok hráčov? Nájdu sa
ľudia na „zastrešenie”? Na schôdzu prišlo
okolo 35 ľudí, debatovalo sa aj o iných
témach a prítomní zvolili nasledovné vedenie futbalového klubu: Jozef Tóth /predseda/, Peter Prokoš /tajomník/, Vladimír
Hudec /hospodár/, Viliam Szabó a Gabriel Baláž /členovia/, Ján Vykukal /tréner/ a Marek Felyo /asistent trénera/.
Mohlo sa začať. Prvým krokom vedenia bolo „dotiahnutie” hráčov, ktorí hrávali futbal roztrúsení po okolí. Dnes už môžeme povedať, že manažmentu sa to darilo
tak na polovicu. Na rade boli tréningy a

górií: do prvej šachisti do 15 rokov, do
druhej šachisti nad 15 rokov.
V prvej kategórii sa hralo systémom
každý s každým, traja s najväčším počtom
víťazstiev postúpili do finále, kde už hrali
aj o zaujímavé vecné ceny. Napokon – po
dlho trvajúcich partiách – sa na prvých
troch miestach umiestnili nasledovní šachisti: na 3. miesto R. Kováč, 2. miesto
obsadil Peter Gyürky, víťazom kategórie
sa stal Jaroslav Levický.
Súťažiaci v druhej kategórii boli rozdelení do štyroch skupín, kde sa opäť hralo
systémom každý s každým. Víťazi skupín
postúpili do finále, kde ich čakali pekné
vecné ceny a diplomy, ktoré zabezpečil
obecný úrad. Na 3. mieste sa umiestnil
Alexander Menyhért ml., zo stredne veľkého pohára sa mohol tešiť Peter Gergely, no najväčší pohár putoval do Hokoviec s víťazom turnaja Milanom Mičudom.
Občerstvenie /chlebíčky a nealkoholické nápoje/ bolo zabezpečené počas celého
zápasy, o ktoré nebola núdza.
Prvý zápas sa odohral v domácom prostredí s futbalovým družstvom z Tupej a
Horné Semerovce dosiahli prvé víťazstvo
/4:1/. Potom nasledoval turnaj v Hrkovciach, kde sa naši umiestnili na 3. miesto
po výsledkoch: Horné Semerovce – Tešmak 1:1 /rozhodli pokutové kopy v prospechTešmaku/, Horné Semerovce – Veľké
Túrovce 3:2.
Prišla odveta v Tupej, kde o góly
nebolo núdze, lebo ich padlo dokopy 9:
Horné Semerovce – Tupá 5:4.
2. júla sme privítali kvalitného súpera
z Horných Túroviec a prvýkrát sme prehrali: 2:4.
Potom nasledovali dva turnaje: v Tupej
a Ipeľských Úľanoch. Bilancia v Tupej –
jedna výhra a jedna prehra, a to: Horné
Semerovce – Ipeľské Predmostie 5:1,
Horné Semerovce – Hrkovce 0:1. Žiaľ,
v Ipeľských Úľanoch nás šťastena opustila, a tak sme obidva zápasy prehrali: Horné Semerovce – Plášťovce 1:2, Ipeľské
Úľany – Horné Semerovce 2:0.
Tomáš Pásztor

Víťazi v kat. dospelých so starostom
obce Zoltánom Komjáthym

turnaja.
Dúfame, že šachový turnaj v Horných
Semerovciach sa stane tradíciou, a po polroku sa dozvieme, kto vyhrá tretí šachový
turnaj.
-tp-

1. kolo – 7. aug.
Horné Semerovce – Sikenica
2. kolo – 14. aug.
Hrkovce – Horné Semerovce
3. kolo – 21. aug.
Horné Semerovce – Málaš
4. kolo – 28. aug.
Pastovce – Horné Semerovce
5. kolo – 1. sept.
Horné Semerovce – voľno
6. kolo – 4. sept.
Horné Semerovce – Hokovce
7. kolo – 11. sept.
Hronovce – Horné Semerovce
8. kolo – 18. sept.
Horné Semerovce – Tupá
9. kolo – 25. sept.
Farná – Horné Semerovce
10. kolo – 2. okt.
Horné Semervoce – Ip. Sokolec
11. kolo – 9. okt.
Tekovské Lužany – Horné Semerovce
12. kolo – 16. okt.
Horné Semerovce – Malé Ludince
13. kolo – 23. okt.
Lontov – Horné Semerovce

Periodikum hornosemerovskej samosprávy.
Tlač: KT Komárno.
HORNOSEMEROVSKÝ
Zodpovedný redaktor: Ing. František Danis. Redakčná rada: Jozef Tóth, Mgr. Blažena
SPRAVODAJ
Repiská, Mgr. Zuzana Baloghová, Mgr. Tomáš Pásztor, Marta Lőrinczová a Rita Szabóová.
Vydavateľ: Samospráva obce Horné Semerovce, 93584 Horné Semerovce; tel.: 036/7491062.
Redakcia sa nestotožňuje so všetkými uvedenými názormi v publikovaných článkoch a vyhradzuje si právo na úpravu rukopisov.
Za obsah a jazykovú stránku reklamných textov redakcia nezodpovedá.

