Obecné zastupiteľstvo v Horných Semerovciach

Zápisnica
napísaná z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Horných Semerovciach konaného dňa 7. augusta 2020

Starosta obce Horné Semerovce
Horné Semerovce dňa 29. 7. 2020

POZVÁNKA
V súlade so zákonom č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v platnom znení

zvolávam
11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach
na deň 7. 8. 2020 so začiatkom o 19,00 hod., ktoré sa bude konať
vo veľkej zasadačke v budove obecného úradu.

PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Oznámenie výsledku volieb – nastupujúca poslankyňa – MVK
3. Zloženie sľubu nastupujúcej poslankyne - náhradníčky
4. Správa o plnení uznesení
5. Interpelácia poslancov
6. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020
7. Uznesenie č. 64/2020
8. Informácia k predaju budovy základnej školy a výstavbe nájomných bytov.
9. Diskusia
10. Záver
Mgr. Tomáš Pásztor
starosta obce

Pozvánka vyvesená na úradnej tabuli dňa: 31.7.2020
Pozvánka zvesená dňa: 7.8.2020

Zápisnica
Z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach
konaného
dňa 7. augusta 2020
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí súčasť tejto zápisnice.
Pred začatím programu starosta informoval prítomných o vzdaní sa
mandátu poslanca pána I. Jambora a o nasledovnej zmene poslancov.
Predsedkyňa volieb pani O. Vykukalová prečítala výsledok volieb za
starostu a poslancov.
Ako náhradníčka nastupuje namiesto I. Jambora pani E. Závadová.
Starosta prečítal sľub poslanca a nová poslankyňa zložila sľub.
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce
Mgr. Tomáš Pásztor. Privítal všetkých prítomných.
Neprítomní poslanci : Z. Schneider
Starosta konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je prítomné v
nadpolovičnej väčšine, je spôsobilé uznášať sa.
Určenie overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: Ing. D. Tóth, J. Pečérková
K bodu 2. Oznámenie výsledku volieb – nastupujúca poslankyňa MVK
Predsedkyňa obecného zastupiteľstva oboznámila prítomných s
výsledkami volieb poslancov do obecného zastupiteľstva.
K bodu 3. Zloženie sľubu poslankyne Obecného zastupiteľstva
V tomto bode novozvolená poslankyňa obecného zastupiteľstva zložili
sľub poslanca.
Uznesenie č. 73/2020
 Obecné zastupiteľstvo v Horných Semerovciach berie na vedomie,
vzdanie sa mandátu poslanca Igora Jambora, zloženie sľubu novej
poslankyne Eriky Závadovej.
Pred schválením programu rokovania hlavná kontrolórka požiadala
zaevidovať výrok z poslednej zápisnice, ktorý citovala.
„Hlavná kontrolórka dodala, že nakoľko vzdanie sa mandátu bolo len
ústne preto nebolo právoplatné.“ Následne prečítala námietku, ktorá je
súčasťou tejto zápisnice ako príloha č. 1.
Uznesenie č. 74/2020
 Obecné zastupiteľstvo v Horných Semerovciach berie na vedomie,

námietku hlavnej kontrolórky voči uvedenému výroku v zápisnici zo
dňa 3.7.2020.

Starosta oboznámil prítomných s programom schôdze, ktorý bol doplnený
bodom č. 5: plat starostu.
Obecné zastupiteľstvo v Horných Semerovciach schvaľuje program
rokovania.
Uznesenie č. 75/2020
 Obecné zastupiteľstvo v Horných Semerovciach schvaľuje,
program obecného zastupiteľstva doplnení o bod č.5 plat starostu
Hlasovanie:
Za: 6 (Horníček M., Mészáros M. MUDr., Pečérková J., Tóth D. Ing., Uhrin
G., Závadová E.)
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Schválený program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Otvorenie
Oznámenie výsledku volieb – nastupujúca poslankyňa – MVK
Zloženie sľubu nastupujúcej poslankyne - náhradníčky
Správa o plnení uznesení
Plat starostu
Interpelácia poslancov
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020
Uznesenie č. 64/2020
Informácia k predaju budovy základnej školy a výstavbe nájomných bytov.
Diskusia
Záver

K bodu 4. Sprava o plnení uznesení
Starosta uviedol, že úlohy sa plnia priebežne.
K bodu 5. Plat starostu
V tomto bode starosta oboznámil poslancov zo skutočnosťou, že finančná
situácia obce nie je taká zlá ako sa na začiatku pandémie predpokladalo,
keď z vlastnej iniciatívy sa vzdal navýšenia svojho platu.
Starosta z tohto dôvodu požiadal o vrátenie zvýšenia platu o 12,9%.
Poslanec D. Tóth sa spýtal na platy zamestnancov, starosta odpovedal, že
od júna majú 100%tný plat.
Hlasovanie:
Za: 4 (Horníček M., Pečérková J., Uhrin G., Závadová E.)
Proti : 1 (MUDr. Mészáros M.)

Zdržal sa : 1 (Tóth D. Ing.)
K bodu 6. Interpelácia poslancov
Poslanec MUDr. Mészáros M. uviedol, že počas vyhodnotenia ponúk na
predaj pozemkov zo zasadnutia konaného dňa 6.3.2020 prebehlo
hlasovanie avšak v zápisnici toto hlasovanie nie je.
Starosta odpovedal, znalecký posudok nebol právoplatný nakoľko bol
starší ako 6 mesiacov preto bol vyrobený nový posudok a hlasovanie bolo
zmenené resp. odložené.
Poslanec MUDr. Mészáros M. ďalej informoval, že v zápisnici je
spomenuté, že sa poslanec Mészáros nachádzal na zastúpení avšak on
prítomný nebol a v hlasovaní figuruje, že je proti.
Starosta odpovedal: že tento bod riešil s poslancami telefonicky vzhľadom
k danej situácii covid 19, kde všetci poslanci súhlasili okrem vás, nakoľko
mi nedvíhate telefón. Poslanec MUDr. Mészáros odpovedal, že nie je
povinný dvíhať telefón a žiadnym iným spôsobom mu starosta nedal
vedieť. Poslanec taktiež dodal, že aj bývalý poslanec I. Jambor mal
zaniknutý mandát avšak má hlas v predaji pozemku a to, že je za.
V tom období som nevedel, že poslancovi I. Jamborovi zanikol mandát,
nakoľko som sa s poslancom rozprával, kde potvrdil, že sa nechce vzdať,
čo aj listom doručeného na obecný úrad potvrdil a vyjadril, že to berie späť
a chce pokračovať ako poslanec.
Poslanec MUDr. Mészáros M. pokračoval, že počas vyhlásenia
mimoriadnej situácii sa nemôže schváliť predaj pozemku.
Starosta skonštatoval, že predaj bol schválený dňa 6.3. ale kvôli vypršania
lehoty znaleckého posudku sa musel dal vypracovať nový znalecký
posudok a tým pádom sa rozhodnutie obecného zastupiteľstva posunul na
termín 9.4. s čím všetci poslanci súhlasili, okrem vás keďže mi nedvíhate
telefón.
MUDr. Mészáros M. odpovedal že nie je povinný dvíhať telefón a ústne
požiadal o zápis svojich vyjadrení do zápisnice.
K bodu 7. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020
V tomto bode programu hlavná kontrolórka obce Ing. A Tureková
predložila plán kontrolnej činnosti na II. polrok roku 2020.
Uznesenie č. 77/2020
 Obecné zastupiteľstvo v Horných Semerovciach schvaľuje,
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok
Hlasovanie:
Za: 6 (Horníček M., Mészáros M. MUDr., Pečérková J., Tóth D. Ing., Uhrin
G., Závadová E.)
Proti : 0
Zdržal sa : 0

K bodu 8. uznesenie 64/2020
Starosta informoval poslancov o tom, že predaj pozemku bol schválený
6.3.2020 kde 5-ti poslanci hlasovali za. Následne po schválení boli
dokumenty poslané právnikovi. Našiel sa problém a to v tom, že znalecký
posudok už nebol právoplatný, bol starší ako 6 mesiacov.
Tým pádom vzhľadom na vtedajšiu pandemickú situáciu som obvolal
všetkých poslancov okrem poslanca MUDr. Mészárosa M, keďže mi
nedvíha telefón, kde som ich oboznámil so situáciou a na základe ich
súhlasu sa opäť odsúhlasil predaj pozemku. Keďže v tomto období jedna
poslankyňa bola PN a pán poslanec MUDr. Mészáros M. bol vedení ako
proti, čomu sa ohradil, nakoľko on nebol upovedomený o tomto hlasovaní,
tak 5-ti poslanci boli za.
Ale dnes vieme, že pán poslanec I. Jambor stratil mandát 6. 3. 2020, tým
pádom už poslanec nemohol hlasovať. Bohužiaľ túto skutočnosť som sa
dozvedel až 19.7., kde mi z RVC Nitra prišla písomná odpoveď. Táto
skutočnosť nastala z dôvodu, že hlavná kontrolórka poradila obci a pánovi
I. Jamborovi napísať list kde sa ospravedlňuje za svoj výrok o vzdaní sa
mandátu, že takýmto spôsobom mu ostane mandát poslanca.
Hlavná kontrolórka reagovala, že v zápisnici nebolo správne napísané ako
sa ona vyjadrila. Mandát poslanca zanikne ak sa poslanec postaví
a vyhlási, že chce zapísať do zápisnice, že sa vzdáva mandátu poslanca
po prípade dá písomne.
Starosta pokračoval. Predaj prebehol avšak uznesenie nebolo
právoplatné.
Hlavná kontrolórka uviedla, že uznesenie sa musí najprv zrušiť a potom
znova schváliť.
Uznesenie č. 78/2020
Obecné zastupiteľstvo v Horných Semerovciach neschvaľuje,
 predaj pozemkov spôsobom priameho predaja:
par. č. 140/3, v k.ú. Horné Semerovce vedeného ako ostatná plocha o výmere
776 m2
par. č. 140/5, v k.ú. Horné Semerovce vedeného ako ostatná plocha o výmere
898 m2,
par. č. 140/6, v k.ú. Horné Semerovce vedeného ako ostatná plocha o výmere
810 m2,
par. č. 140/7, v k.ú. Horné Semerovce vedeného ako ostatná plocha o výmere
716 m2,
par. č. 140/8, v k.ú. Horné Semerovce vedeného ako ostatná plocha o výmere
786 m2.
Hlasovanie:
Za: 4 (Horníček M., Pečérková J., Uhrin G., Závadová E.)
Proti : 1 (Mészáros M. MUDr.)
Zdržal sa : 1 (Tóth D. Ing.)

K bodu 9. Zrušenie uznesenia č. 64/2020
Uznesenie č. 64/2020 o predaji pozemku sa zrušuje nakoľko nebolo
právoplatné.
Uznesenie č. 79/2020
 Obecné zastupiteľstvo v Horných Semerovciach zrušuje,
uznesenie č. 64/2020 zo dňa 9.4.2020.
Diskusia k bodu:
Starosta skonštatoval, že vzhľadom na to, že predaj pozemkov už
prebehol a vlastníctvo sa zmenilo, tak nerozumie poslancovi D. Tóthovi,
ktorý dvakrát odhlasuje predaj pozemku danému subjektu a teraz sa zdrží
hlasovania? Starosta sa obáva ďalších postupov, že či nebude obec
musieť vrátiť peniaze M. Vanovskému a bude sa musieť spraviť zmena na
katastri.
Poslanec D. Tóth dodal, že zmenil názor oproti predošlému hlasovaniu
z toho dôvodu, že pozemky sa predávali firme (Domaplast s.r.o.) na
podnikateľské účely, čomu sme sa chceli vyhnúť.
Starosta dodal, že áno bavili sme sa o tom, keď sme nastavovali predaj
pozemkov že nech niekto nekúpi lacno pozemky a predá ich drahšie
a práve pre toto sme zaviedli opatrenie, že do 2 rokov musí dotyčný
vyhotoviť základovú dosku v opačnom prípade bude musieť doplatiť obci
vyššiu sumu za m2. V pravidlách súťaže bolo iba kritérium najvyššia
ponúknutá cena, čo aj zastupiteľstvo akceptovalo a preto predalo
pozemky danému subjektu.
Poslanec G. Uhrin skonštatoval, že kvôli tejto zmene pri predaji, obec
prerobí peniaze.
Starosta pokračoval. Súťaž bola nastavená tak aby vyhrala najvyššia
cenová ponuka a potom sa už nemohli meniť pravidlá súťaže preto keď
firma Domaplast dala najvyššiu ponuku tak tým pádom aj vyhrala.
Poslanec D. Tóth sa spýtal prečo sa prehadzuje cesta na druhú stranu pri
stavebných pozemkoch na predaj. Starosta odpovedal nakoľko
geometrický plán po dohode nebol prepracovaný a cesta z danej strany sa
nezmestí, obec by musela vykupovať pozemky, z druhej strany má obec
vlastné pozemky, kde po prekopaní odvodňovacieho jarku krásne zmestí
cesta.
K bodu 10. Informácia k predaju budovy základnej školy a výstavbe
nájomných bytov
V tomto bode starosta na úvod skonštatoval, že čo sa naplánovalo okolo
predaja školy nie je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní
a zároveň investor by do toho nešiel.
1. Predaj budovy a následné odkúpenie spať do vlastníctva už
s prerobenými nájomnými bytmi je proti zákonu o verejnom obstarávaní.
2. Investor by do tohto nešiel vzhľadom na vysoké náklady.
Uznesenie č. 80/2020
 Obecné zastupiteľstvo v Horných Semerovciach berie na vedomie,

informáciu k predaju budovy základnej školy a výstavbe nájomných
bytov
Uznesenie č. 81/2020
 Obecné zastupiteľstvo v Horných Semerovciach zrušuje,
uznesenie č. 60/2020 zo dňa 6.3.2020.
Hlasovanie:
Za: 6 (Horníček M., Mészáros M. MUDr., Pečérková J., Tóth D. Ing., Uhrin
G., Závadová E.)
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Diskusia k bodu:
Starosta pokračoval. Škola nám ostáva a je v havarijnom stave preto je
potrebné riešiť situáciu okolo nej. Jediná možná rýchla cesta je úver. Obec
je zadlžená na 26,77% čo sa týka úverov a 9,16% pri sume ročných
splátok (maximálna možná zadlženosť pri úveroch je 60% a pri ročných
splátkach 25%). Preto ak by obec zobrala ďalší úver situácia by bola stále
zvládnuteľná. Starosta dodal, že v decembri padne aj 329 eurový úver.
Celkovo platí obec za úvery 1242 € a za úroky 154 € mesačne čo značí
čiastku 1396 €.
Poslanec D. Tóth sa spýtal či nemôže ZŠ ostať tam.
Starosta odpovedal nakoľko do školy na školský rok 2020-21 nastúpi 14
žiakov z čoho 7 odídu v ďalšom školskom roku do vyšších ročníkov,
ostane len 7 žiakov v školskom roku 2021-22 z čoho traja sú zahraničný
čo je už príliš málo, predpokladaný prírastok 7 prvákov je neexistujúci.
S takým malým počtom žiakov by obec musela doplácať veľké finančné
prostriedky na udržanie školy.
Starosta skonštatoval, že ak by sme nechali materskú školu, denný
stacionár a kuchyňu v budove školy aj kebyže dá obec státisíce eur na
opravu budovy aj tak bude budova nevyužiteľná a budú veľké náklady na
jej údržbu.
Poslanec M. Horníček navrhol materskú školu preniesť na podkrovie
budovy OÚ, starosta dodal spolu aj s kuchyňou a denným stacionárom.
Starosta ďalej informoval o vypracovanom rozpočte na rekonštrukciu
podkrovia v hodnote 300.000 €, ktorý skonštatoval, že je prehnaný a je to
drahé riešenie.
Poslanec G. Uhrin navrhol dať kuchyňu a jedáleň na prízemie (budova
OÚ) kvôli financiám.
Poslanec M. Horníček dodal, že kuchyňa by mala byť na prízemí namiesto
fitness klubu a pre fitness klub by boli navrhnuté priestory v kultúrnom
dome. Tým pádom by sa nemusel riešiť potravinový výťah.
Poslanec G. Uhrin sa spýtal koľko platí nájomné
p. Oros – odpoveď 243,50 € + energie,
Lekáreň – odpoveď 180 € + energie
poslanec navrhol nechať p. Orosa nakoľko nám platí nájomné.
Spoločne poslanec M. Horníček a G. Uhrin povedali, že stacionár by nebol
na poschodí a tým pádom by sa ušetrilo na bezbarierovom vstupe.

Starosta dodal ak by sa veci dali na prízemie, ušetrilo by sa na schodisku,
plošine a potravinovom výťahu.
Poslanec G. Uhrin dodal, že nebude ani potrebné prerábať priečky na
poschodí a dole je už aj zateplené a sú vymenené okná dodal starosta.
Poslanec M. Horníček uviedol, že ak je potrebné vybrať pôžičku tak treba
premyslieť kde by bolo najlepšie dať všetky tri veci (MŠ, DS, kuchyňu).
Starosta reagoval, zastupiteľstvo rozhodlo predtým tak, že sa pošle p.
Oros preč a nechá sa dole fitness klub. Pokračoval, rozhodnutie z marca
nebolo v záujme obce, Fitness klub má zmluvu do roku 2022, ktorú môže
obec vypovedať s tým, že poskytne náhradné priestory. Ak by sa dal
fitness klub do kultúrneho domu museli by sa prispôsobiť priestory ako
napr. kúrenie. V tomto prípade by obec získala priestory pre kuchyňu
s jedálňou a denný stacionár. MŠ by bola na podkroví pričom jedno
poschodie by bolo pristavané. Nebolo by potrebné prerábať celé
poschodie.
Hlavná kontrolórka sa spýtala či by budova školy bola predaná v tomto
prípade.
Starosta odpovedal, že budova školy by bola prerobená na nájomné byty
s tým, že by túto prestavbu riešila obec ako stavebník. Projektová
dokumentácia stojí zhruba 18 000 € bez DPH. Ak by sa bral úver tak by
musel byť navýšený tak aby sa dal zaplatiť aj projekt, čiže projekt by bol
platený obcou. Po schválení žiadosti zo ŠFRB a z Ministerstva dopravy
a výstavby by sa vysúťažil dodávateľ, ktorý by následne po zahajaní
stavby mesačne fakturoval za vykonané práce a po kontrole krajským
stavebným úradom by boli vyplatené faktúry. Tento rok by bolo potrebné
poriešiť stavebné povolenie nakoľko budúci rok by sa už budova školy
nedala zaradiť do energetickej triedy A0, ktorú bude treba dodržať do
budúceho roka. .
Poslanec G. Uhrin reagoval, že on by nechcel ísť do toho a radšej by
nechal budovu ešte aspoň 1-2 roky ako majetok obce. Súhlasí s tým, že
MŠ treba preniesť do budovy OÚ.
Poslanec M. Horníček skonštatoval, že fitness klub dal pekne do poriadku
svoje priestory avšak vzhľadom na situáciu je potrebné preniesť
organizácie z budovy školy.
Poslanec G. Uhrin povedal, že je potrebné prerobiť kultúrny dom a fitness
môže mať v prenájme priestory za ktoré by platil.
Starosta dodal, že ak obec preruší nájomnú zmluvu s fitness klubom, dá
sa ďalej konať, začať vypracovávať projekty.
Poslanec M. Horníček skonštatoval, že čo teraz platí obec za energie
v budove školy by obec ušetrila až na poplatok za vedenie elektromera
a pod. a v budove OÚ by sa až tak nenavýšila spotreba energia, dodal
starosta.
Starosta dodal, že zastupiteľstvo by malo teraz rozhodnúť o zrušení nájmu
pre fitness klub.
K bodu 11. Poslanecký návrh – prerokovanie nájomnej zmluvy
fitness klubu
Poslanec M. Horníček dal poslanecký návrh na prerokovanie a možnú
výpoveď nájomnej zmluvy fitness klubu aby sa vytvorili priestory pre

organizácie, ktoré sú potrebné premiestniť z budovy školy.
Uznesenie č. 82/2020
 Obecné zastupiteľstvo v Horných Semerovciach schvaľuje,
prerokovanie nájomnej zmluvy s OZ fitnes klub Horné Semerovce
Hlasovanie:
Za: 4 (Horníček M., Pečérková J., Tóth D. Ing., Uhrin G.)
Proti : 1 (Mészáros M. MUDr.)
Zdržal sa : 1 (Závadová E.)
Diskusia k bodu:
Poslanec G. Uhrin uviedol, že je potrebné najprv zabezpečiť priestory pred
výpoveďou.
Starosta dodal, že na toto musí byť najprv vypracovaný projekt a financie.
Ak by obec dala výpoveď s dátum 1.1.2021 tak dovtedy musí
zastupiteľstvo schváliť úver aby sa mohli spraviť priestory pre fitness klub.
Poslanec M. Horníček súhlasí s týmto procesom.
Starosta sa spýtal na iné návrhy riešení ak sú.
Starosta doplnil, že nie je isté, že p. I Jambor zoberie nové priestory
v kultúrnom dome nakoľko sa už raz vyjadril, že tie priestory nie sú vhodné
pre fitness klub. Následne vyzval poslancov o argument prečo nedať
výpoveď fitness klubu.
Poslanec D. Tóth navrhol dať nájom fitness klubu na čo starosta
odpovedal, že obec potrebuje priestory a nie nájom. Pokiaľ by sa
presunulo všetko na prízemie tak by to bolo lacnejšie.
Starosta pokračoval. Ak sa bude riešiť úver a fitness ostane kde je teraz,
tak sa bude musieť prijať ešte vyšší úver a obec sa viac zadlží.
Starosta dodal, že v iných obciach je všetko v jednej budove nakoľko je to
ekonomické riešenie.
Poslanec M. Horníček potvrdil, že je potrebné zastrešiť pod jednu strechu
čo najviac vecí.
Poslanec M. Horníček pokračoval. Môže sa stať, že výpoveď fitness klubu
sa neodsúhlasí a neskôr odíde aj tak.
Uznesenie č. 83/2020
Obecné zastupiteľstvo v Horných Semerovciach schvaľuje,
 výpoveď zmluvy o bezplatnom užívaní priestoru v budove bývalej materskej
škole obce Horné Semerovce uzatvorenej dňa 15.12.2011 medzi OZ Fitnes
klub Horné Semerovce zastupená Igorom Jamborom a Obec Horné
Semerovce zastupená Mgr. Tomášom Pásztorom podľa článku V bod 3. od
1.1. 2021. V zmysle zmluvy Obec Horné Semerovce ponúka náhradný priestor
v kultúrnom dome na poschodí.
 Zároveň poveruje starostu na vykonanie verejného obstarávania na
vypracovanie projektovej dokumentácie a zadanie zákazky na
vypracovanie projektovej dokumentácie.
Hlasovanie:
Za: 5 (Horníček M.,., Pečérková J., Tóth D. Ing., Uhrin G., Závadová E.)

Proti : 0
Zdržal sa : 1 (Mészáros M. MUDr.)
Diskusia k bodu:
Starosta dodal, že na ďalšom zasadnutí sa bude riešiť úver na prestavbu
prízemia keď už obec bude vedieť o výdavkoch, ktoré sú potrebné na
rekonštrukciu.
K bodu 12. Poslanecký návrh – Prerokovanie prestavby budovy
základnej školy na nájomné byty
Poslanec M. Horníček dal poslanecký návrh na prerokovanie prestavby
budovy základnej školy na nájomné byty.
Uznesenie č. 84/2020
 Obecné zastupiteľstvo v Horných Semerovciach schvaľuje,
prerokovanie prestavby budovy základnej školy na nájomné byty
Hlasovanie:
Za: 6 (Horníček M., Mészáros M. MUDr., Pečérková J., Tóth D. Ing., Uhrin
G., Závadová E.)
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Diskusia k bodu:
Starosta pripomenul, že je potrebné riešiť nájomné byty v budove školy
čim skôr aby sa všetko stihlo porobiť do konca roka. Následne sa starosta
spýtal poslancov či obec chce nájomné byty a či sa budú riešiť v réžii
obce. Financie, ktoré by boli potrebné sú: projekt, stavebný dozor a súťaž
by bola vytvorená tak aby sa vysúťažili aj parkovacie miesta a studňa.
Poslanec M. Horníček skonštatoval, že obec byty potrebuje.
Poslanec G. Uhrin uviedol, že je možné, že o dva roky bude obec môcť
dostať dotácie napríklad na dom dôchodcov, ktorý by mohol byť v budove
školy. Starosta reagoval. To či dostaneme takéto dotácie nie je isté. Na čo
poslanec skonštatoval, že on len uviedol príklad a dotácia môže prísť na
niečo inšie čo by bolo výhodné.
Poslanec M. Horníček dodal, že budovu školy treba udržiavať nakoľko
budova zateká preto by tam vznikala pleseň.
Starosta informoval. Predať budovu sa dá ale nie spolu s podmienkou, že
by nám investor musel spraviť nové priestory. Starosta taktiež dodal, že on
nechce predať majetok obce len tak.
Hlavná kontrolórka pripomenula, že je potrebné zrušiť uznesenie predaja
budovy, ktoré bolo schválené.
Starosta dodal, že nájomné byty sú odsúhlasené nakoľko sa plánoval 12
bytový dom (aj uznesenie) a aj prestavba školy na nájomné byty len toto
ešte nebolo predložené uznesením.
Uznesenie č. 85/2020

Obecné zastupiteľstvo v Horných Semerovciach schvaľuje,
 prestavbu budovy základnej školy na nájomné byty spôsobom, že Obec Horné
Semerovce je stavebníkom a zároveň poveruje starostu na vykonanie
verejného obstarávania na vypracovanie projektovej dokumentácie.
a zadanie zákazky na vypracovanie projektovej dokumentácie.
Hlasovanie:
Za: 5 (Horníček M., Pečérková J., Tóth D. Ing., Uhrin G., Závadová E.)
Proti : 0
Zdržal sa : 1 (Mészáros M. MUDr.)
K bodu 10. Diskusia
Starosta prečítal list/odpoveď, ktorý dostal ohľadom vzdania sa mandátu
pána poslanca I. Jambora. Starosta dodal, že posielal otázku pánovi
Briestenskému, ktorý odpovedal s tým, že vzdanie sa mandátu je platné
a preto už nie je poslancom. Toto potvrdili na prokuratúre aj pánovi I.
Jamborovi.
Emailová dokumentácia prečítaná starostom tvorí prílohu č. 2 tejto
zápisnice.
Hlavná kontrolórka uviedla, že stále chýba v zápisnice, že sa vzdáva do
zápisnice
Starosta skonštatoval, že on poslal skeny zápisníc kde sa vzdáva
mandátu a aj list, ktorý I. Jambor poslal ako ospravedlnenie za správanie
sa na zasadnutí pánovi Briestenskému a podľa týchto podkladov dal
odpoveď, že poslanec sa právoplatne vzdal mandátu poslanca.
D. Tóth sa spýtal prečo nebol pán I. Jambor zavolaný na toto zasadnutie
nakoľko by si zaslúžil poďakovanie za svoju dlhoročnú prácu ako
poslanec. Starosta odpovedal, že kvôli pandémie COVID-19 je toto
zasadnutie neverejné aby sa zmenšil počet osôb prítomných.
Starosta informoval o tom, že kosačka (traktorová) bola v oprave a už ju
doniesol naspäť s tým, že už je opravená avšak znova sa pokazila.
Starosta informoval o probléme s pánom A. Hulkom nakoľko pán Hulko
spravil chodník vedľa márnice a vyúčtoval 500 € bez zmluvy alebo
verejného obstarávania. Starosta dodal, že tento problém vznikol z časti aj
kvôli poslancovi G. Uhrinovi. Starosta skonštatoval, že je potrebné dať na
poriadok s tým, že sa vyplatí faktúra len sa nevie kedy nakoľko nie sú
nazvyš financie.
G. Uhrin reagoval. Plánovalo sa to tak, že sa ušetrí na rekonštrukcií
strechy kostola a z ušetrených peňazí sa dorobí chodník avšak ešte ani
strecha nie je stále dokončená. G. Uhrin dodal, že nie je si istý ale možno
sa vzdá mandátu ak nebude urobená strecha nad toaletami za márnicou
do konca tohto roka.
Hlavná kontrolórka požiadala návrhovú komisiu o prečítanie súhrnu
uznesení zo zastupiteľstva nakoľko program bol doplnený poslaneckými
návrhmi.
Starosta sa vyjadril, že neurčuje návrhovú komisiu nakoľko návrhy píše
sám v počítači.

UZNESENIA
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horné Semerovce,
zo dňa 7. 8. 2020

Uznesenie č. 73/2020
Obecné zastupiteľstvo v Horných Semerovciach berie na vedomie,
 vzdanie sa mandátu poslanca Igora Jambora, zloženie sľubu novej poslankyne
Eriky Závadovej.

Mgr. Tomáš Pásztor
starosta obce
Uznesenie č. 74/2020
Obecné zastupiteľstvo v Horných Semerovciach berie na vedomie,
 námietku hlavnej kontrolórky voči uvedenému výroku v zápisnici zo dňa
3.7.2020.
Mgr. Tomáš Pásztor
starosta obce
Uznesenie č. 75/2020
Obecné zastupiteľstvo v Horných Semerovciach schvaľuje,
 program obecného zastupiteľstva doplnení o bod č.5 plat starostu
Mgr. Tomáš Pásztor
starosta obce
Uznesenie č. 76/2020
Obecné zastupiteľstvo v Horných Semerovciach schvaľuje,
 na základe §11ods. 4 písm. i/ Zákona o obecnom zriadení a § 4 ods. 2, 2. veta
zák. č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest v z. n. p. – schvaľuje zvýšenie minimálneho platu
o 12,9 % s účinnosťou od 1.7.2020.
Mgr. Tomáš Pásztor
starosta obce
Uznesenie č. 77/2020

Obecné zastupiteľstvo v Horných Semerovciach schvaľuje,
 plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok
Mgr. Tomáš Pásztor
starosta obce
Uznesenie č. 78/2020
Obecné zastupiteľstvo v Horných Semerovciach neschvaľuje,
 predaj pozemkov spôsobom priameho predaja:
par. č. 140/3, v k.ú. Horné Semerovce vedeného ako ostatná
776 m2
par. č. 140/5, v k.ú. Horné Semerovce vedeného ako ostatná
898 m2,
par. č. 140/6, v k.ú. Horné Semerovce vedeného ako ostatná
810 m2,
par. č. 140/7, v k.ú. Horné Semerovce vedeného ako ostatná
716 m2,
par. č. 140/8, v k.ú. Horné Semerovce vedeného ako ostatná
786 m2.

plocha o výmere
plocha o výmere
plocha o výmere
plocha o výmere
plocha o výmere

Mgr. Tomáš Pásztor
starosta obce
Uznesenie č. 79/2020
Obecné zastupiteľstvo v Horných Semerovciach zrušuje,
 uznesenie č. 64/2020 zo dňa 9.4.2020.
Mgr. Tomáš Pásztor
starosta obce

Uznesenie č. 80/2020
Obecné zastupiteľstvo v Horných Semerovciach berie na vedomie,
 informáciu k predaju budovy základnej školy a výstavbe nájomných bytov
Mgr. Tomáš Pásztor
starosta obce
Uznesenie č. 81/2020
Obecné zastupiteľstvo v Horných Semerovciach zrušuje,
 uznesenie č. 60/2020 zo dňa 6.3.2020.

Mgr. Tomáš Pásztor
starosta obce
Uznesenie č. 82/2020
Obecné zastupiteľstvo v Horných Semerovciach schvaľuje,
 prerokovanie nájomnej zmluvy s OZ fitnes klub Horné Semerovce
Mgr. Tomáš Pásztor
starosta obce
Uznesenie č. 83/2020
Obecné zastupiteľstvo v Horných Semerovciach schvaľuje,
 výpoveď zmluvy o bezplatnom užívaní priestoru v budove bývalej materskej
škole obce Horné Semerovce uzatvorenej dňa 15.12.2011 medzi OZ Fitnes
klub Horné Semerovce zastupená Igorom Jamborom a Obec Horné
Semerovce zastupená Mgr. Tomášom Pásztorom podľa článku V bod 3. od
1.1. 2021. V zmysle zmluvy Obec Horné Semerovce ponúka náhradný priestor
v kultúrnom dome na poschodí.
 Zároveň poveruje starostu na vykonanie verejného obstarávania na
vypracovanie projektovej dokumentácie a zadanie zákazky na vypracovanie
projektovej dokumentácie.
Mgr. Tomáš Pásztor
starosta obce

Uznesenie č. 84/2020
Obecné zastupiteľstvo v Horných Semerovciach schvaľuje,
 prerokovanie prestavby budovy základnej školy na nájomné byty
Mgr. Tomáš Pásztor
starosta obce
Uznesenie č. 85/2020
Obecné zastupiteľstvo v Horných Semerovciach schvaľuje,
 prestavbu budovy základnej školy na nájomné byty spôsobom, že Obec Horné
Semerovce je stavebníkom a zároveň poveruje starostu na vykonanie
verejného obstarávania na vypracovanie projektovej dokumentácie.
a zadanie zákazky na vypracovanie projektovej dokumentácie.
Mgr. Tomáš Pásztor
starosta obce

K bodu 11. Záver
Starosta obce, Mgr. Tomáš Pásztor konštatoval, že program rokovania 11.
zasadnutia OcZ bol vyčerpaný. Všetkým prítomným poďakoval za účasť a
zasadnutie vyhlásil za ukončené.
Mgr. Tomáš Pásztor
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
J. Pečérková

..........................

Ing. D. Tóth

..........................

Zapísal:
Dušan Uhliar

..........................

Dobrý deň,
obraciam sa na Vás o radu pri problematike vzdania sa poslaneckého mandátu.
Máme takú nezhodu jedna strana si myslí že poslanec môže ďalej vykonávať svoju funkciu,
druhá strana nie.
V prílohe posielam časti zápisnice, kde je zaznamenaný priebeh udalostí.

1. Dňa 6.3.2020 sa poslanec I. Jambor pod tlakom emócií vzdal poslaneckého mandátu, tak že
vstal a povedal že sa vzdáva.
príloha č.1 : (v zápisnici podchytené pred bodom 8)
2. Dňa 19.3.2020 poslal list poslanec I. Jambor na obecný úrad, kde vyhlasuje, že konal pod
tlakom
emócií a naďalej chce vykonávať funkciu poslanca. Medzi 6.3. a 19.3, konkrétne 10.3. som sa
stretol s poslancom, kde ústne vyjadril, že nechce končiť a že sa už ukľudnil ...
príloha č. 2: (list od poslanca I. Jambora)
3. Dňa 3.7.2020 bol list od poslanca I. Jambora prečítaný pred zastupiteľstvom.
príloha č.3: (v zápisnici podchytené v úvode za určením overovateľov zápisnice).

Vy určite budete vedieť komu adresovať danú problematiku, ale asi pánovi Mgr.
Briestenskému.
Ďakujem

Vážený pán starosta, posielam odpoveď od p. Mgr. Briestenskeho :
nech sa páči, tu je odpoveď.
Ak sa poslanec vzdal ústne na zasadnutí obecného zastupiteľstva mandátu, mandát mu
zanikol. Vzdanie sa mandátu podľa výslovného znenia zákona nie je možné vziať späť (§ 25
ods. 2 písm. c/ + text na konci ods. 2 Zákona o obecnom zriadení).
So želaním pohody
Ladislav Briestenský
Odoslané z môjho mobilného telefónu Huawei

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Horné Semerovce
na 2. polrok 2020

V zmysle § 18f ods. 1. písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov hlavný kontrolór
obce predkladá Obecnému zastupiteľstvu v Horných Semerovciach - Plán kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2020
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Horné Semerovce na II.
polrok 2020
V zmysle § 18d a 18f zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov bude činnosť hlavného kontrolóra obce zameraná v II.
polroku roka 2020 na nasledovne:
Rozsah kontrolnej činnosti v zmysle § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov:
A. Plán výkonu programovej kontrolnej činnosti
Kontrolná činnosť hlavnej kontrolórky obce Horné Semerovce v II. polroku 2020
bude vykonávaná v súlade s príslušnými právnymi ustanoveniami, najmä:
 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení
neskorších predpisov
 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov
 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 V zmyle zákona č. 62/2020 Z. z. / Lex korona/ NR SR

1 / Návrh kontrolnej činnosti ktoré vyplývajú z hore uvedeného zákona
/č.369/1990 Zb. o obecnom zriedení /
 kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za rok 2020
 Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2020
 Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu viacročnému rozpočtu obce Horné
Semerovce za rok 2021 až 2023 na základe kontroly dodržiavania príslušných
ustanovení zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
 Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti za I.polrok 2021

2/ Príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov
A / Súčinnosť pri vypracovaní interných smerníc a zásad
B/ usmernenie prípravy rozpočtových opatrení za rok 2020
Postup kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v II. polroku 2020 sa bude riadiť:
a/ § 18e zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení a
b/ pravidiel kontrolnej činnosti schváleného Obecným zastupiteľstvom v Horných
Semerovciach dňa: 17. augusta 2016 s uznesením číslo : 121/2016 .
3/ Ďalšia činnosť hlavného kontrolóra obce:
- spolupráca pri vypracovaní VZN, základných organizačných pravidiel
- vzdelávanie – školenia , semináre RVC Nitra a ZHK SR na vybrané témy, sledovanie
zmien, doplnkov zákonov ktoré úzko súvisia so samosprávou a jej činnosťou.
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 bude priebežne aktualizovaný a dopĺňaný
v prípade vznesených požiadaviek a uznesení Obecného zastupiteľstva Horné
Semerovce.
V zmysle predloženého plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie
vykonávania jednotlivých kontrol. Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti
od kontrolovanej problematiky, závažnosti a množstva zistených nedostatkov a z toho
vyplývajúceho časového rozsahu jednotlivých kontrol ako aj z dôvodu, že sa vyskytnú
okolnosti, na základe ktorých bude potrebné vykonať iné náhodné kontroly.
Rozsah a obsah jednotlivých kontrolných akcií závisí od výšky pracovného úväzku
hlavného kontrolóra, ako aj od prípadných požiadaviek Obecného zastupiteľstva na
vykonanie mimoriadnych kontrol.
B. .Plán bežnej činnosti v zmysle pravidiel kontrolnej činnosti schválenej
uznesením OZ Horné Semerovce : 121/2016 .
Vychádza z bežnej praxe a príslušných ustanovení zákonov, ktorými sa obec pri
výkone samosprávnych činností riadi:
 dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s
verejnými financiami a realizácii finančnej operácie alebo jej časti
 dodržiavanie rozpočtu obce
 dodržiavanie podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií, správnosť a
preukázateľnosť vykonávania finančnej operácie alebo jej časti, spoľahlivosť
výkazníctva

 predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam
 včasné a spoľahlivé informovanie štatutárneho orgánu o úrovni hospodárenia s
verejnými financiami
 sledovanie nakladania s majetkom obce, ochrana majetku
 dodržiavanie podmienok vyplývajúcich z uzavretých zmlúv
 spolupráca so starostom obce, obecným úradom, obecným zastupiteľstvom a
organizáciami zriadenými obcou
 kontrola plnenia prijatých uznesení obecného zastupiteľstva
 sledovanie dodržiavania a aktuálnosti všeobecne záväzných nariadení a interných
predpisov obce
 pripomienkovanie materiálov a vypracovávanie odborných stanovísk dotýkajúcich
sa hospodárenia a efektívneho fungovania samosprávy
 spracovanie usmernení a metodických pomôcok s cieľom zovšeobecnenia
výsledkov kontrolnej činnosti a predchádzania vzniku nedostatkov
 analýza výsledkov vykonaných kontrol a spracovanie získaných poznatkov vo
forme odporúčaní
 získavanie podnetov pre obsahové zameranie kontrolnej činnosti a jej skvalitnenie.

V Horných Semerovciach dňa : 15.7.2020
Spracovala : Ing. Tureková Agnesa
hlavná kontrolórka

