Vážení občania,
už sa nám rozbehol rok 2013 a nastal čas, aby som bilancoval rok 2012 a to hlavne
z ekonomického hľadiska.
V poslednom Hornosemerovskom informačníku sme nazreli do roku 2011, ktorý bol
pre obec finančne veľmi náročný, nakoľko bol zaťažený:
 splácaním nevyplatených odvodov do poisťovní a faktúr, ktoré nám tu
prenechalo bývalé vedenie,
 vyplatením odstupného bývalému starostovi s úrokmi, trovami, odmenou pre
jeho právneho zástupcu vo výške 8722,74 €.

Rok 2012
Príjmy
Obec Horné Semerovce ako každá iná obec na Slovensku, má príjem hlavne
z týchto 3 položiek:
 dane od obyvateľov a podnikateľov na území obce,
 poplatky za smeti,
 podielové dane, ktoré posiela štát mesačne na účet obce.
Tieto tri položky tvoria základ rozpočtu obce. Výška daní a poplatkov za smeti sa
nemenili, pohyblivou zložkou sú podielové dane.
Na začiatku roka 2012 sme v rozpočte predpokladali príjmy vo výške:
Príjem za rok 2012

Rozpočet

Skutočnosť

Podielové dane

122 765 €

116 514,97 € - 6 250,03 €

Dane od obyvateľov a
podnikateľov
Poplatky za smeti, TKO
Spolu

20 503 €

18 489,10 €

- 2 013,90 €

7 000 €

6 731,49 €

- 268,51 €
- 8 532,44 €

Rozdiel

Suma 8532,44 € tvorila rozdiel medzi skutočnosťou a naplánovaným príjmom.
Pre zaujímavosť uvediem výšku príjmu podielových daní od roku 2007, ktoré obec
Horne Semerovce prijala od štátu:
2007 – 131 141 €
2008 – 143 561 €
2009 – 137 648 €
2010 – 103 589 €
V priemere za tieto 4 roky obec dostala od štátu ročne 128 984,75 €.
2011 - 116 267 €
2012 - 116 514 €
2013 očakávame 116 000 €
Ak porovnáme obdobia 2007- 2010 a 2011-2013 zistíme, že každý rok obec dostane
o 12 609 € menej, čo za tri roky (2011-2013) činí 37 827 €. I napriek tomuto mínusu

a pri každoročnom raste ceny energií viem zabezpečiť chod obce, udržiavame vďaka
pracovníkom v poriadku väčšiu časť obce a zamestnávam viac zamestnancov.
Výdavky
V roku 2012 bol rozpočet obce zaťažený sumou 5000 € - 4000€ (prvá splátka) pre
pani Z. Csalovú a 1000 € pre jej právneho zástupcu. Tieto výdavky obec musela
uhradiť ako ušlú mzdu pre p. Csalovú, ktorá viedla súdny spor s predchádzajúcim
vedením obce . Druhou splátkou – 4000€ bude zaťažený aj rozpočet 2013.
V roku 2012 sme futbalovému klubu TJ Horné Semerovce vedeli poukázať 300 € na
vyplatenie rozhodcov. Do údržby futbalového ihriska sme investovali 890 €.
V našej obci sme za rok 2012 vyprodukovali 94,88 ton odpadu, čo je 155 kg na
jedného obyvateľa. Vyseparovali sme 3,80 ton plastu, 2, 98 ton skla, 1,50 ton
papiera. Tento rok sa v našej obci uskutočnil aj zber papiera výmenným spôsobom.
Obyvatelia obce týmto spôsobom vyseparovali 1,73 ton papiera.
Na energie (plyn, uhlie, elektrická energia) obec minula 29 717,84 €.
Mohol by som pokračovať vo výdavkoch a vymenovať ich všetky. Nebudem Vás tým
zaťažovať, ale ako sami čítate, výdavky stále prevyšujú príjmy obce. Po prevzatí
úradu bola ekonomická situácia neúnosná, a tak bolo nutné pristúpiť k zavedeniu
úsporných opatrení.
Úsporné opatrenia, ktoré som nastavil po nastúpení do funkcie, začínajú prinášať
svoje plody. Aj napriek tomu, že dostávame menej podielových daní, že obec je
zaťažená zbytočnými výdavkami, že sa zvyšujú ceny energií, vďaka týmto úsporným
opatreniam vieme zabezpečiť chod obce.
Úsporné opatrenia
 V čo najväčšej miere využívam projekty na podporu zamestnanosti cez Úrad
práce sociálnych vecí a rodiny. Doteraz obecný úrad na podporu
zamestnanosti dostal 36 836,46 €, vďaka tejto podpore som zamestnal 15
ľudí. V súčasnosti som sa zapojil do ďalšieho projektu, vďaka ktorému
zamestnám ďalších 6 ľudí.
 Môj plat je o 400,50 € nižší mesačne ako plat môjho predchodcu.
 Paušál na služobný telefón som znížil o 50 %.
 Zrušil som stravovacie lístky, využívame školskú jedáleň.
 Stúpil som do rokovania s firmou Mikona, s.r.o. a vyrokoval som lepšie
podmienky za zber komunálneho odpadu čím som dosiahli úsporu 1001,55 €
za rok 2012.
 Neplatím za aktualizáciu web stránky, softvérové úkony na PC – tieto činnosti
robím ja.
 Projekty na získanie finančných grantov píšem bez nároku na odmenu.
 V máji 2011 som vstúpil do rokovania s SPP o cene dodávky plynu, čoho
výsledkom bola znížená cena. V súčasnosti rokujem na ďalšom znížení, ako
aj o možnosti zmeny dodávateľa.

Úspechy
Aj v roku 2012 sa podarilo získať finančné prostriedky prostredníctvom rôznych
projektov. Z 9 podaných projektov boli úspešné štyri a obec získala finančné granty
v hodnote 10 539 €.
1. Projekt „Rodinný futbal“ bol podporený sumou 2500€. Boli použité na novú fasádu
šatne futbalistov a vybudovanie novej žumpy. ĎAKUJEM všetkým rodinám, ktoré
nezaváhali a zúčastnili sa projektu, čím dopomohli získať danú sumu. Zhodou
okolností v súťaži, v ktorej si víťazná rodina odniesla cenu – 3 mesiace plyn
zadarmo, vyhral môj tím. Výhru darujem pre obec Horné Semerovce, čo by malo
zabezpečiť lacnejší plyn pre obec. Dnes je to v štádiu rokovania.
2. Na nákup fitness prvkov som získal sumu 200 € od Nitrianskeho samosprávneho
kraja do fitness klubu Horné Semerovce.
3. Finančný grant 1500 € som získal zapojením sa do projektu s názvom “Zelená pre
seniorov“. Finančné prostriedky boli použité na nákup ozvučovacej techniky,
cestovné náklady, kroje. Za veľký úspech tohto projektu pokladám založenie
folklórneho súboru pri klube dôchodcov. Súbor vystupoval a reprezentoval našu obec
na viacerých podujatiach aj v zahraničí. Musím sa POĎAKOVAŤ a pochváliť
dôchodcov, mladých a všetkých, ktorí nacvičili pásmo tancov a spevu, že neváhali a
svoj voľný čas obetovali pre verejný záujem.
4. Projekt na zlikvidovanie čiernej skládky a výstavbu detského ihriska bol o niečo
zložitejší ako iné. Aby sme získali financie na náš projekt museli sme uspieť v dvoch
kolách. Podarilo sa a medzi veľkými mestami sa našej malej obci podarilo uspieť
a skončiť na 4. mieste. Získali sme 6339 €. ĎAKUJEM všetkým, ktorí zahlasovali za
náš projekt a ktorí aktívne zháňali hlasy.
Kultúrno – spoločenské akcie
Obecný úrad sa v spolupráci so zastupiteľstvom, základnou školou, materskou
školou stará aj o kultúrno-spoločenské akcie. V roku 2012 sme organizovali MDD na
futbalovom ihrisku, II. ročník súťaže vo varení guľáša, vianočné trhy. Veľmi dobre
a aktívne fungujúcim klubom v Horných Semerovciach je Klub dôchodcov, ktorý
zorganizoval fašiangovú zábavu, oslavy 1. mája, deň dôchodcov. Futbalový klub
Horné Semerovce zorganizoval Katarínsku zábavu. Ďakujem všetkým, ktorí prispeli
svojou aktivitou a oživili život v obci.

Rok 2013
Verím, že aj v roku 2013 získam nejaké možnosti na rozvoj našej obce. Moje plány
sú nasledovné:
 Postaviť obecné nájomné byty, 8 trojizbových a 4 jednoizbové.
 Rokovať o možnosti rekonštrukcie školy a zdravotného strediska.
 Zapojiť sa do všetkých vyhlásených výziev na projekty.
 Vybudovať parkovisko pri zdravotnom stredisku, urnový háj, dokončiť
odvodňovací kanál / Bystriansky – Palárik /.
 Na podnet občanov som rokoval so SAD a.s. o možnosti zachádzania
autobusu na trase Levice - Šahy do našej obce. Spoločnosť SAD a.s. umožní
a zapracuje zachádzku autobusov do našej obce pod podmienkou, že obec

zabezpečí bezpečný priestor na otočenie autobusu. Momentálne obec
nedisponuje takýmto priestorom, situáciu by som chcel vyriešiť v rámci istého
projektu.
Aj tento rok budeme pokračovať v zbere konárov, v III. ročníku súťaže vo varení
guľáša, zorganizujeme vianočné trhy, MDD.
Na záver sa chcem poďakovať za kvalitne odvedenú prácu všetkým pracovníkom
obecného úradu a všetkým poslancom obecného zastupiteľstva.
Vážení občania, ak máte nejaké pripomienky, ťažkosti, nápady, neváhajte a príďte
na obecný úrad, sme tu preto, aby sme Vás vypočuli, pomohli, poradili.
Vážení občania, všetky moje aktivity, ako aj aktivity obecného zastupiteľstva majú
jediný cieľ, a to je zveľaďovanie našej obce, zlepšenie života v našej obci.
I napriek finančným ťažkostiam sa snažím využiť každú príležitosť na dosiahnutie
tohto cieľa. Verím v lepšiu budúcnosť našej obce.

Váš starosta

Oznamy:
Dňa 13. 3. 2013 Obecné zastupiteľstvo v Horných Semerovciach prijalo VZN č.
2/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd a o zneškodňovaní žúmp na území obce Horné Semerovce,
v ktorom sa pojednáva aj o zákaze vypúšťania žúmp do povrchových
a podzemných vôd. V prípade porušenia VZN 2/2013 hrozí osobe, ktorá porušila
toto VZN pokuta.

