
Zápisnica  z ustanovujúceho  zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce 
Semerovo, konaného dňa 29. novembra  2018 o 18-tej hodine v obradnej 

miestnosti  Obce Semerovo 
 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny/ viď príloha č.1/ 
 
Program: v prílohe na pozvánke  /príloha č.2/ 
 
Bod 1 Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia OZ 
Na úvod zaznela štátna hymna Slovenskej republiky. Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva vo 
volebnom období 2018-2022 otvoril starosta obce Marián Kečkéš, ktorý privítal všetkých  prítomných. 
 
Bod 2-Ur čenie zapisovate ľa 
Ako zapisovateľku dnešného zasadnutia OZ určil zamestnankyňu obecného úradu p. Ildikó Slávikovú. 
Odovzdal slovo predsedníčke miestnej volebnej komisie p. Sone Slobodníkovej. 
 
Bod 3- Informácia o výsledku volieb, odovzdanie osv edčení o zvolení starostu a poslancov 
Predsedníčka MVK p. Slobodníková oboznámila prítomných z výsledkami komunálnych  volieb na voľbu starostu 
obce a na voľby do obecného zastupiteľstva v zmysle zápisnice volebnej komisie /viď príloha č. 3/ zo dňa 
10.11.2018. Poskytla informáciu, že  dňa28.11.2018   pán Ján Rozenberg písomne doručil na obecný úrad 
vzdanie sa poslaneckého mandátu a ako 1. náhradník na funkciu poslanca  nastupuje Ing. Marek Pípa PhD. Po 
informovaní odovzdala predsedníčka MVK osvedčenia  novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného 
zastupiteľstva. 
 
Bod 4- zloženie s ľubu novozvoleného starostu, odovzdanie insignií 
Novozvolený starosta obce Mgr. Milan Mikulec  zložil sľub starostu, ktorý prečítal a potvrdil svojím podpisom na 
osobitnom liste / viď príloha č. 4/z rúk predsedníčky MVK  prevzal osvedčenie o zvolení za starostu obce. 
Odchádzajúci  starosta p. Marián  Kečkéš odovzdal insígnie obce. 
 
Bod 5- zloženie a podpísanie s ľubu novozvolených poslancov OZ 
Starosta obce vyzval poslanca Ing. Petra Čelku aby prečítal znenie sľubu poslanca. Novozvolení poslanci OZ 
zložili sľub, čo potvrdili svojim podpisom  na osobitnom liste / viď príloha č.5/ a prevzali z rúk predsedníčky MVK 
p. Slobodníkovej osvedčenie o zvolení za poslanca obecného zastupiteľstva. 
 
Bod 6-  Vystúpenie novozvoleného starostu obce 
 
Novozvolený starosta obce Mgr. Milan Mikulec predniesol krátky príhovor, v ktorom sa poďakoval občanom za 
účasť na voľbách  za  prejavenú dôveru , podporu seba aj poslancov. Poďakoval bývalému OZ a starostovi za 
prácu v predchádzajúcom volebnom období. Uviedol, že spoločne s poslancami budú vykonávať prácu 
zodpovedne, pričom poprial poslancom veľa síl a motivácie. 
 
Bod 7 – schválenie programu, ur čenie overovate ľov a členov návrhovej komisie 
 
Starosta obce oboznámil poslancov OZ s navrhovaným programom rokovania. Vyzval ich k pripomienkovaniu. 
Nakoľko nikto nemal doplňujúci návrh do programu rokovania OZ, pristúpil k hlasovaniu  
Výsledok hlasovania :  za:          8 poslancov 

                     proti:         0 
                     zdržal sa : 0 

Program rokovania bol schválený.   
Ako overovateľov zápisnice navrhol starosta  poslancov Ing. Mareka Šemeláka a Michaelu Mokrášovú, do 
návrhovej komisie  poslancov Patrika Solnokyho a Lukáša Žáčika .Starosta Mgr. Mikulec dal hlasovať 
k uvedenému návrhu. 
Výsledok hlasovania :  za:          8 poslancov 

                     proti:         0 
                     zdržal sa : 0 
 

Bod 8 – menovanie zástupcu starostu obce 
Starosta obce Semerovo   v súlade s § 13 zákona o obecnom zriadení a vzhľadom na najviac získaných hlasov 
za poslanca v komunálnych voľbách  poveruje Ing. Petra Čelku   funkciou zástupcu starostu.  

Výsledok hlasovania :  za:            8 poslancov 
                     proti:          0 
                     zdržal sa :  0 

 



Bod 9- Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvol ávať a vies ť zasadnutia obecného  zastupite ľstva 
pod ľa § 12 ods. 2, 3, 5 a 6 zákona o obecnom zriadení .   

Obecné zastupiteľstvo v Semerove poverujeIng. Mareka Šemeláka,  poslanca zvolávaním a vedením zasadnutí 
obecného zastupiteľstva v prípadoch  § 12 ods. 2, 3, 5 a 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov. 

Výsledok hlasovania :  za:   8 poslancov,            proti:    0    zdržal sa : 0 

 
Bod 10 – Vytvorenie komisií a ich členov 
 
Starosta obce informoval, že v obci  budú  zriadené  4 komisie a 1 pracovná skupina: 

A./  Komisia finančno-rozvojová, stavebná a dopravná,  Komisia kultúrno-spoločenská a športová,  

     Komisia bezpečnostno - poriadková a ochrany životného prostredia,  Komisia na ochranu verejného  

záujmu pri výkone verejných funkcií a Pracovná skupinu pre sociálne záležitosti . 

B./ Ďalej bol predložený návrh voľby  za členov komisií 

  1. Ing. Marek Šemelák, Ing. Peter Kardoš, Ing. Peter Čelko, Ivan Bašťovanský, Marek Lisický -     

      komisia finančno-rozvojová, stavebná a dopravná  

  2. Patrik Solnoky, Michaela Mokrášová, Bc. Oľga Gubricová- komisia kultúrno-spoločenskáa športová  

  3. Lukáš Žáčik, Dušan Bagala, Ing. Marek Pípa, PhD., Kristián Jamečný, Mgr. Jozef Vetter,    

      Oľga Richterová -  komisia bezpečnostno - poriadková a ochrany životného prostredia 

  4.Ing.Peter Kardoš, Ing. Peter Čelko, Patrik Solnoky-  komisia na ochranu verejného záujmu  pri výkone 
verejných funkcií 

  5. Anna Šurániová, Oľga Lamyová, Ing. Štefan Havlík, Ing. Tibor Havlík,.- pracovná skupina  pre sociálne 
záležitosti . 

Poslanec Ing. Marek Šemelák  navrhol o doplnenie za člena pracovnej skupiny pre sociálne záležitosti  Ing. Petra 
Čelku st. . 

Následne poslanci hlasovali: 
 
Výsledok hlasovania :  za:   8 poslancov,            proti:    0         zdržal sa : 0 

 
Bod 11 Poverenie funkciou sobášiacich 
 
Starosta navrhol poveriť  výkonom funkcie  sobášiaceho:   Mgr. Milan  Mikulec, Ing. Marek Šemelák, Michaela 
Mokrášová, Patrik Solnoky. 

 

Následne poslanci hlasovali: 
 
Výsledok hlasovania :  za:   8 poslancov,            proti:    0         zdržal sa : 0 

 

 

 

 

 



 

- Podľa § 25 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve   

   a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších  úprav volí  poslancov za  

Členov Rady školy: Ing. Marek Šemelák, Michaela Mokrášová, Bc. Oľga Gubricová 

Člena  rady materskej školy : Ing. Peter Kardoš 

Následne poslanci hlasovali: 
 
Výsledok hlasovania :  za:   8 poslancov,            proti:    0         zdržal sa : 0 

 

Bod 12 Ur čenie platu starostu obce Semerovo 
 
Starosta obce vyzval pani  Veroniku Štefánikovú aby  oboznámila prítomných  o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí. Nakoľko zvýšenie platu prebehlo tajným hlasovaním- priemerom na zvýšenie platu je 
podľa výsledku 6 %. 
V súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a 
primátorov miest v znení neskorších predpisov schvaľuje plat starostu obce -priemerný plat v národnom 
hospodárstve za rok 2017 je 954 x koeficient 1,98. Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje  zvýšenie  o  6  % .   Od 1. 
decembra schvaľuje plat starostu vo výške 954,- x koeficient 2,2.  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  zvýšenie platu  o 6 % . 

Následne poslanci hlasovali: 
 
Výsledok hlasovania :  za:   8 poslancov,            proti:    0         zdržal sa : 0 

Diskusia: 

 Mgr. Milan Mikulec informoval prítomných , že pri preberaní úradu  bola vykonaná  uzávierka a spísaný záznam 
o odovzdaní a prevzatí agendy  v súvislosti so skončením výkonu funkcie .  

 
 
Záver  
Na záver rokovania OZ starosta poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť na OZ . Všetkým poprial ešte 

príjemný večer. 
 
 
 
V Semerove dňa 29.11.2018 

                                                                                                Mgr. Milan Mikulec, v.r. 
                                                                                                     starosta obce  
 

 

 

Zapísala: Ildikó Sláviková, v.r. 

 

Overovatelia: 

Ing. Marek Šemelák, v.r.                                                Michaela Mokrášová, v.r. 


