
Zápisnica 
z rokovania Obecného  zastupiteľstva   Obce  Semerovo 

 konaného  dňa 05. októbra  2020 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: v prílohe  na pozvánke 

 
1. Otvorenie zasadnutia Obecného zastupiteľstva,  schválenie programu 

Rokovanie  obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Semerovo Mgr. Milan 
Mikulec, ktorý privítal všetkých poslancov, členov komisií,  zamestnancov obce 
a ostatných prítomných občanov.    
Starosta  zistil  uznášaniaschopnosť    obecného  zastupiteľstva,  prítomných bolo 7 
poslancov,   obecné zastupiteľstvo  je uznášaniaschopné,  ospravedlnil sa Ing. Kardoš 
a Ing. Arpáš, pán poslanec Solnoky bude meškať ale sa zúčastní zastupiteľstva. 
Starosta  predniesol návrh  programu, vyzval prítomných k vyjadreniu, či majú  
návrh na doplnenie, zmenu programu. 
 
Výsledok hlasovania: za 7 poslancov     proti: 0   zdržali sa: 0  
Program rokovania bol schválený. 
 

2. Vymenovanie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
Za  overovateľov zápisnice starosta obce vymenoval:  Ing. Oľgu Otrubovú,  Oľgu 
Richterovú a za zapisovateľku:  Ildikó Slávikovú. 
 
Výsledok hlasovania: za 7 poslancov    proti: 0    zdržali sa: 0  
Overovatelia zápisnice  a zapisovateľka boli schválení. 
 

3. Voľba návrhovej komisie 
Starosta  dal   hlasovať za navrhnutú návrhovú komisiu. 
Do návrhovej komisie boli schválení : Ing. Marek Šemelák, Ing. Marek Pípa, Dušan 
Bagala 
Výsledok hlasovania: za 7 poslancov,  proti: 0,   zdržali sa: 0  
Návrhová komisia bola schválená. 

4. Schválenie  dodatku č. l ku  Zmluve o nájme nebytových priestorov  pre 
spoločnosť HODIS s.r.o. 

V tomto bode programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva sa prejednávala 
žiadosť  spoločnosti HODIS s.r.o. Nové Zámky o predĺženie nájmu  . Jedná sa 
o prenájom kuchyne MKS Semerovo č. 526, zmluva je uzavretá na dobu určitú 
do 05.10.2020. Ing. Čelko informoval o doterajšom príjme za nájom, ktorý k 
dnešnému  je vyrovnaný. Boli upresnené podmienky v nájomnej zmluve 
týkajúce sa zálohových platieb a uskutočnil sa odpočet spotreby energií. 
Komisia navrhuje predĺžiť zmluvu  spoločnosti HODIS do 06.10.2021   



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

Obecné zastupiteľstvo schválilo  dodatok č. 1 ku zmluve o nájme nebytových 
priestorov pre spoločnosť HODIS s.r.o. Nové Zámky, do 06.10.2021. 
 

5. Interpelácia poslancov 
 
Neboli podané .. 
 
6. Diskusia 

Starosta obce Mgr.  Milan Mikulec otvoril diskusiu.   
Pán Ing.  Peter Čelko vyzval občanov s prosbou pre predaji nehnuteľností zvážiť  
predaj  záujemcom cez realitné  kancelárie.    
 Starosta obce poskytol informácie ohľadom mimoriadnych opatrení týkajúce sa 
COVIDu 19 – prípad v základnej škole. Ďalej  informoval o stavoch zamestnancov 
v školskej kuchyni ZŠ a MŠ. Vykonávajú sa jesenné práce, orez konárov, čistenie rín , 
Výkopové práce starých obrubníkov v parku, čistenie autobusových zastávok, 
vybetónovala sa podklad pre sochu, pripravuje sa geometrický plán pre projekt 
chodníkov. Bola zrušená zmluva na likvidáciu kuchynského odpadu pre MKS- 
nakoľko firma HODIS má samostatnú zmluvu. Po dohode bola vykonaná potrebná 
oprava  prevádzkyschopnosti  FORDu pre hasičov, nakoľko je po platnosti technickej 
kontroly. Bol vykonaný prieskum trhu  pre Radar  meranie rýchlosti v obci. Vstúpilo 
sa do jednania s Mgr. Kováčom za účelom vypracovanie geometrického plánu .   
 
 

7. Správa predsedu  návrhovej komisie 
Uznesenie zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Semerovo predložil 
predseda návrhovej komisie Ing. Marek Šemelák. 
 
         8. Záver 
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie obecného 
zastupiteľstva. 
 
V Semerove, dňa 05.10.2020 
 
 
.........................................................                             ............................................................ 
zapisovateľ: Ildikó Sláviková, v.r.              starosta obce: Mgr. Milan Mikulec, v.r. 
 
 
 
..............................................................               ........................................................................ 
overovatelia zápisnice: Ing.  Oľga Otrubová, v.r.    Oľga Richterová, v.r. 



 
 

 

 


