Obecné zastupiteľstvo v Horných Semerovciach

Zápisnica
napísaná z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Horných Semerovciach konaného dňa 30. apríla 2021

Starosta obce Horné Semerovce
Horné Semerovce dňa 21.4. 2021

POZVÁNKA

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

zvolávam
16. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach
na deň 30. 4. 2021 so začiatkom o 18,00 hod., ktoré sa bude konať
vo veľkej zasadačke v budove obecného úradu.

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Správa o plnení uznesení
Interpelácia poslancov
Majetkove priznanie starostu obce
Žiadosti o kúpu pozemku
Vyradenie ZŠ zo siete škôl
Mimoriadne členské na chod kancelárie MAS OZ Ipeľ Hont
Diskusia
Záver

Mgr. Tomáš Pásztor
starosta obce

Pozvánka vyvesená na úradnej tabuli dňa: 21.4.2021
Pozvánka zvesená dňa: 30.4.2021

Zápisnica
Z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach
konaného
dňa 30. apríla 2021
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí súčasť tejto zápisnice.
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Mgr.
Tomáš Pásztor. Privítal všetkých prítomných.
Neprítomní poslanci :
neospravedlnený: MUDr. M Mészáros, D. Tóth,
ospravedlnený: E. Závadová
Starosta konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je prítomné v nadpolovičnej
väčšine, je spôsobilé uznášať sa.
Určenie overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: M. Horníček, J. Pečérková
Program rokovania starosta doplnil o bod č. 8 I. úprava rozpočtu a vymenil bod č. 6
Vyradenie ZŠ zo siete škôl za Žiadosť o odkúpenie požiarnického prívesu nakoľko
vyradenie ZŠ sa riešilo cez hlasovanie per rollam.
Schválený program rokovania:
1. Otvorenie
2. Správa o plnení uznesení
3. Interpelácia poslancov
4. Majetkove priznanie starostu obce
5. Žiadosti o kúpu pozemku
6. Vyradenie ZŠ zo siete škôl / Žiadosť o odkúpenie požiarnického prívesu
7. Mimoriadne členské na chod kancelárie MAS OZ Ipeľ Hont
8. I. úprava rozpočtu
9. Diskusia
10. Záver
Hlasovanie:
Za: 4 (Horníček M., Pečérková J., Schneider Z., Uhrin G.)
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Starosta ešte na úvod dodal, že nakoľko nie je prítomná 3/5 väčšina poslancov
väčšina bodov sa len prediskutuje. Konkrétne bod č. 5,6,7 a 8.
K bodu 2. Správa o plnení uznesení
Starosta uviedol, že úlohy sa plnia priebežne.
K bodu 3. Interpelácia poslancov

V bode interpelácia poslancov neodznel žiadny príspevok.
K bodu 4. Majetkové priznanie starostu obce
V tomto bode starosta informoval o predložení majetkového priznania 29. marca
2021 a predseda mandátnej komisie M. Horníček skonštatoval, že majetkové
priznanie zodpovedá ústavnému zákonu.
Uznesenie č. 121/2021
Obecné zastupiteľstvo v Horných Semerovciach berie na vedomie,
 odovzdanie majetkového priznania starostu obce, konštatovanie dočasnej komisie
na ochranu verejného majetku vo veci majetkového priznania starostu obce.
Hlasovanie:
Za: 4 (Horníček M., Pečérková J., Schneider Z., Uhrin G.)
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Nasledujúce body boli len prerokované.
K bodu 5. Žiadosti o kúpu pozemku
Na obecný úrad boli predložené 3 žiadosti o kúpu obecného pozemku.
1. Peter Didi požiadal o odkúpenie pozemku pri jeho dome aby mal jednoduchší prístup
k svojej žumpe.
2. Angelika Homolová požiadala o odkúpenie resp. rozšírenie súčasného pozemku ktorý je
v jej vlastníctve. Jedná sa o pozemok z rozmermi 5 x 25 m, ktorý je momentálne súčasťou
dvora pri bývalej STS. Starosta skonštatoval, že tento priestor sa momentálne využíva a je
potrebný.
3. Arpád Pásztor požiadal o odkúpenie pozemku vedľa jeho domu aby mal prístup s autom
k svojmu dvoru. Žiadosť bola podaná na priestor so šírkou 6m pričom by k vedľajšiemu
domu ostala cesta o šírke 3m. Poslanci navrhli zmeniť šírku pozemku na odkúpenie zo 6m
na 5m.
K bodu 6. Žiadosť o odkúpenie požiarnického prívesu
Starosta uviedol, že táto žiadosť od Jaroslava Horvátha sa týka požiarnického prívesu s
motorom, ktorý nevyužívame. Ponuka bola 150 €. Z. Schneider navrhol sumu 500 €
a pokiaľ nemá záujem tak príves ešte nechať v našom vlastníctve.
K bodu 7. Mimoriadne členské na chod kancelárie MAS OZ Ipeľ Hont
Starosta zrekapituloval konkrétne čoho sa tento bod týka nakoľko síce bol už prerokovaný
na predošlom zasadnutí ale nie všetci poslanci boli prítomný. Nakoniec dodal, že každá
obec je potrebná doložiť ešte 1500 € aby sa kancelária udržala.
K bodu 8. I. Úprava rozpočtu
Nakoľko sa úprava rozpočtu bude prerokovávať v neskoršom termíne, v tomto

čase sa rozpočet nediskutoval.
K bodu 9. Diskusia
G. Uhrin sa spýtal na stavebné pozemky, ktoré obec odpredala. Starosta
odpovedal, že pán A. Menyhért už začal stavať, má postavené základy.
G. Uhrin sa spýtal kde bude klub dôchodcov po vysťahovaní budovy základnej
školy. Starosta navrhuje prerobiť garáže pri zdravotnom stredisku.
Starosta skonštatoval, že obecný úrad zamestnal pani K. Tóthovú na polovičný
úväzok nakoľko obec nemá pracovníkov a bude mať za úlohu okrem iného aj
vyprázdniť kultúrny dom od vecí z bývalých akcií konkrétne deň detí aby sa tam
spravil poriadok.
M. Horníček navrhol aby obec začala zháňať nového zamestnanca namiesto
pána J. Felya nakoľko pán Felyo je už v dôchodkovom veku. Starosta dodal, že
problém je v hľadaní nových zamestnancov, ktorý by kosili obyčajnou ručnou
kosačkou. Ďalej starosta dodal, že J. Felyo povedal, že bude pracovať kým
vládze a taktiež bude musieť dať vedieť obci 3 mesiace dopredu predtým ako
ukončí zamestnanie s obcou.
UZNESENIA
z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horné Semerovce,
zo dňa 30. 4. 2021
Uznesenie č. 121/2021
Obecné zastupiteľstvo v Horných Semerovciach berie na vedomie,
 odovzdanie majetkového priznania starostu obce, konštatovanie dočasnej komisie
na ochranu verejného majetku vo veci majetkového priznania starostu obce.
Mgr. Tomáš Pásztor
starosta obce
Uznesenie č. 122/2021
Obecné zastupiteľstvo v Horných Semerovciach schvaľuje,
 I. rozpočtové opatrenie
Mgr. Tomáš Pásztor
starosta obce

K bodu 10. Záver
Starosta obce, Mgr. Tomáš Pásztor konštatoval, že program rokovania 16.
zasadnutia OcZ bol vyčerpaný. Všetkým prítomným poďakoval za účasť a
zasadnutie vyhlásil za ukončené.
Mgr. Tomáš Pásztor
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
M. Horníček

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

J. Pečérková

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

Zapísal:
Dušan Uhliar

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

