Zápisnica
Z rokovania obecného zastupiteľstva Obce Semerovo
konaného dňa 11. januára 2019
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie zasadnutia Obecného zastupiteľstva, schválenie programu
rokovania
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
3. Interpelácie poslancov
4. Návrh rozpočtu obce a základnej školy na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti obecného kontrolóra na 1. polrok 2019
6. Informácie starostu obce
7. Voľba predsedov komisií a pracovnej skupiny
8. Návrh kultúrno-spoločenských podujatí na roku 2019
9. Návrh na pridelenie finančných prostriedkov pre žiadateľov
10. Diskusia
11. Návrh na uznesenie a ukončenie rokovania.
Priebeh:
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Semerovo Mgr. Milan
Mikulec, privítal všetkých poslancov, členov komisií, zamestnancov obce a ostatných
prítomných občanov. Zároveň sa poďakoval občanom za účasť na komunálnych voľbách.
Ad 1. programu /Starosta zistil uznášaniaschopnosť obecného zastupiteľstva, z 9
poslancov, prítomní 8 poslanci, obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Starosta požiadal pani poslankyňu Bc. Oľgu Gubricovú aby predniesla návrh
programu, vyzval prítomných, či majú návrh na doplnenie, zmenu programu, potom dal
hlasovať, najprv o predložených zmenách doplňujúcich bodov, potom o programe.
K predloženému programu vzniesol pripomienku poslanec Ing. Marek Pípa.
Žiadal rozdeliť finančno-rozvojovú stavebnú a dopravnú komisiu samostatne na finančnú
a technickú a doplniť program rokovania.
Výsledok hlasovania:
Za 8 poslanci
Zdržali sa 0 poslancov
Program bol schválený

Boli proti 0 poslancov

Ad 2. programu /Starosta obce dal hlasovať za navrhnutú návrhovú komisiu
Hlasovali za 8 poslanci Zdržali sa 0 poslancov
Boli proti 0 poslancov
Do návrhovej komisie boli schválení Ing. Marek Šemelák, Michaela Mokrášová
a Ing. Marek Pípa PhD.
Starosta predložil návrh na overovateľov zápisnice a na zapisovateľa z rokovania,
zároveň dal hlasovať
Hlasovali za 8 poslanci
Zdržali sa 0 poslancov Boli proti 0 poslancov

Za overovateľov boli schválení : Ing. Peter Kardoš a Dušan Bagala, za
zapisovateľa bola schválená Ildikó Sláviková.
Ad 3. / programu - Interpelácie poslancov
Ing. Peter Kardoš žiada aby starosta vykonal prieskum poskytovateľov právnej
poradenskej služby pre obec
Ing. Marek Šemelák navrhuje vykonať prieskum na potencionálneho dodávateľa
finančného auditu.
Ing Peter Čelko navrhuje prerokovať so spoločnosťou „Projekty európskych
spoločenstiev“ zmeniť účel poskytnutej dotácie na Obnovu hasičskej zbrojnice v obci.
Poslankyňa Oľga Gubricová navrhuje poveriť starostu obce rokovať s projektovou
kanceláriou APK Košnár a vyžiadať ich stanovisko k neoprávneným výdavkom pri
projekte zateplenia budovy materskej školy.
K predloženým návrhom starosta požiadal aby poslanci hlasovali.
Výsledok hlasovania:
Hlasovali za 8 poslanci , Zdržali sa 0 poslancov, Boli proti 0 poslancov
Ad 4./ programu návrh rozpočtu obce a ZŠ na rok 2019 s výhľadom na roky 20202021/ príloha zápisnice/
Veronika Štefániková – účtovníčka obce podala informáciu o stave financií v roku
2018, konštatovala že návrh rozpočtu bol zverejnený na webovej stránke obce
a priebežne boli zapracované všetky pripomienky. Rozpočet ZŠ vychádza zo
skutočnosti z roku 2018, rozpočet na prenesený výkon štátnej správy doteraz nebol
zverejnený. Po zverejnení bude potrebné zmeniť rozpočet.
Ing. Marek Pípa mal pripomienku k rozpočtu ZŠ ohľadom 10 % navýšenia a k
dotácii pre futbalový klub.
PaedDr. Janka Mičeková , riaditeľka základnej školy oznámila, že rokuje s ÚPSVaR
Nové Zámky ohľadom projektu asistenta v ZŠ a žiada obec ako zriaďovateľa o 5%
spoluúčasť na dofinancovanie pracovnej sily.
Ing. Branislav Arpáš podrobne rozobral bežný aj kapitálový rozpočet, odporúča
rozpočet schváliť a vziať na vedomie odborné stanovisko kontrolóra, ktoré tvorí
prílohu zápisnice.
Starosta predložil návrh rozpočtu obce a základnej školy na rok 2019 bez
programovej štruktúry , zároveň dal hlasovať :
Hlasovali za 8 poslanci
Zdržali sa 0 poslancov Boli proti 0 poslancov
Uznesenie č. 3/ bolo schválené
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh rozpočtu obce a základnej školy
s výhľadom na roky 2020 a 2021.
Hlasovali za 8 poslanci
Zdržali sa 0 poslancov Boli proti 0 poslancov
Uznesenie č. 4/bolo schválené.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra
k rozpočtu obce a základnej školy na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021/ príloha/
Hlasovali za 8 poslanci
Zdržali sa 0 poslancov Boli proti 0 poslancov
Uznesenie č. 5/bolo schválené.

Ad 5./ programu Ing. Branislav Arpáš predniesol návrh plánu kontrolnej činnosti obecného
kontrolóra na 1. polrok 2019.
Starosta vyzval prítomných na doplnenie, nakoľko neboli vznesené pripomienky
nasledovalo hlasovanie .
Hlasovali za 8 poslanci
Zdržali sa 0 poslancov Boli proti 0 poslancov
Uznesenie č. 6/ bolo schválené.
Obecné zastupiteľstvo poveruje hlavného kontrolóra vykonaním kontrolnej činnosti podľa
predloženého plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019.
Hlasovali za 8 poslanci
Zdržali sa 0 poslancov
Boli proti 0 poslancov
Uznesenie č. 7/ bolo schválené.

Ad 6./ programu
Informácie starostu obce. Mgr. Milan Mikulec informoval prítomných , že pri preberaní
úradu bola uzávierka robená dvakrát z dôvodu faktúr firmy Kango. Výdavky vo výške
12 000 € boli schválené a preplatené. Faktúra na neoprávnené výdavky vo výške 14 600 €
bola znížená, upravená na sumu 11 600 €. Obec rokuje s projektovou kanceláriou AKP
Košnár a vyžiada si stanovisko k neoprávneným výdavkom. Na multifunkčné ihrisko má
obec výdavok 62 000 € a v súčasnosti čaká na stanovisko úradu vlády. Ďalej starosta
oboznámil prítomných s pripravovaným celoročným programom. Bola vykonaná kontrola
priestorov vo vlastníctve obce aj kuchyne v kultúrnom dome. Firma Konfernet v káblovom
vysielaní zverejňuje obecné akcie. Na zimnú údržbu boli zakúpené stroje. Pripravuje sa nový
rokovací poriadok, novela štatútu obce, bol vydaný príkazní list na inventarizáciu. Prebehlo
verejné obstarávanie na zimnú údržbu miestnych komunikácií, na poradenské služby pre
verejné obstarávanie. Podpísali sa zmluvy s firmou Košán-Obnova, spoločnosťou AMIRE
s.r.o., HUMANA Bratislava . Spoločnosť Brantner mení cenu za uloženie a zber odpadu.
SNAC BAR TIJANA Semerovo oznámila zmenu otváracích hodín. Futbalový klub má
požiadavku na prípojku internetu. Bol pokus o vytvorenie klziska pri Základnej škole- ale
voda sa stratila. V obci sa vykonávajú revízie komínov a plynových zariadení. Od pána
Kubovicha je ponuka na odpredaj pozemkov pri futbalovom ihrisku. V priebehu mesiaca
marec 2019 budú voľby prezidenta.
Podľa § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov starosta m e n u j e za
zapisovateľa do okrskovej volebnej komisie v obci Semerovo vo voľbách prezidenta
Slovenskej republiky, konaných dňa 16. marca 2019: Veroniku Štefánikovú a určuje 1 okrsok,
na organizačnú a technickú prípravu volieb prezidenta SR v roku 2019 určujem Soňu
Slobodníkovú .
Zároveň sa poďakoval poslancom, pracovníkom úradu základnej a materskej škole za účasť
na kultúrnych akciách, pánovi Hrabovskému za video a fotodokumentáciu.
Ing. Marek Šemelák informoval o projektoch. Obec má podpísanú zmluvu so spoločnosťouProjekty európskych spoločenstiev.
-

Prevzatý projekt- rekonštrukcia materskej školy- odsúhlasených celkom 217 000 €,
z toho 8 % spoluúčasť 18 670 € + neoprávnené výdavky 11 600 € = 15% spoluúčasť.
Obec na rekonštrukciu MŠ minula 34 000 €. Potrebné je podpísanie dodatku
a stanovisko projektanta k ďalším neoprávneným výdavkom.

-

Za projekt Multifunkčné ihrisko obec uhradila faktúru celkom 62 000 €, to je 35 %
z projektu. Dotácia zo štátu mala byť 37 500 € , čaká sa na stanovisko úradu vlády.

-

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice –z ministerstva vnútra poukázali na projekt 30 000
€. Obec má záujem vstúpiť do jednania a preklasifikovať projekt s 5 % spoluúčasťou
obce zo sumy 31 500 €.

-

Jazyková učebňa a knižnica v základnej škole projekt má rozpočet 63 000€ z toho 5 %
spoluúčasť obce.

-

Projekt zberný dvor – 400 000 € , z toho spoluúčasť obce je 5¨% na nákup strojov

-

Kuchyňa je tzv. cateringová kuchyňa podľa posúdenia z hygieny je potrebné
dokúpiť profesionálnu umývačku riadu / 3 800 €/

-

V rámci diskusie k prerokúvanej správe uviedol pán Marián Kečkéš , že štúdia
hasičskej zbrojnice bola spravená na základe usmernenia ministerstva vnútra. Naviac
práce na MŠ vznikli s nevyhnutnými prácami pri vyrovnávaní krivosti stien,
nesúmernosťou pri osadení okien, menila sa atika, nový veniec sa spravil . Firma
Kango fakturovala celkom do 15 % z ceny diela.

-

Ing. Peter Kardoš zhodnotil projekt rekonštrukcie MŠ ako veľmi dobrý .

Ad 7./ programu Starosta obce predložil návrh na predsedov a podpredsedov
jednotlivých komisií:
Finančno-rozvojová, stavebná a dopravná
-Predseda: Marek Šemelák, Podpredseda: Peter Kardoš
Kultúrno – spoločenská a športová
Predseda: Patrik Solnoky, Podpredseda: Michala Mokrášová
Komisia bezpečnostno- poriadková a ochrany životného prostredia
Predseda:
Lukáš Žáčik
Podpredseda: Dušan Bagala
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií.
Predseda: Peter Kardoš
Podpredseda: Marek Šemelák
Pracovná skupina pre sociálne záležitosti
predseda Oľga Lamyová, podpredseda Anna Šurániová
Starosta dal hlasovať k návrhu predsedov komisií a pracovnej skupiny.
8/ OZ schvaľuje predsedov komisií a pracovnej skupiny pre volebné obdobie 2018-2022.
Hlasovali za 8 poslanci
Zdržali sa 0 poslancov Boli proti 0 poslancov
Výsledok hlasovania- uznesenie schválené
Ing. Kardoš Peter poskytol informáciu o tom, že starosta obce. Mgr. Milan Mikulec podal
majetkové priznania, ktoré je zo zákona zverejnené.
9/OZ Berie na vedomie majetkové priznanie starostu obce

Hlasovali za 8 poslanci
Zdržali sa 0 poslancov Boli proti 0 poslancov
Výsledok hlasovania- uznesenie schválené
Starosta obce vyzval zástupcu kultúrno spoločenskej a športovej komisie, aby predniesli
návrh kultúrno – spoločenských akcií pripravovaných v roku 2019.
Michaela Mokrášová prečítala vypracovaný kalendár kultúrno spoločenských akcií.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh kultúrno-spoločenských podujatí na rok
2019./ príloha/
V ďalšom bode programu predseda kultúrno spoločenskej a športovej Patrik Solnoky
predniesol návrh na pridelenie finančných prostriedkov pre žiadateľov a je prílohou
zápisnice zo zasadnutia.
Cesta sv. Františka z Assisi
500,- €
Priatelia školy v Semerove –RZ
400,-€
FC Semerovo
16 200,-€
Rímskokat. Cirkev farnosť Semerovo 1 100,-€
Základ. organizácia ZPCCP a SZT
840,-€
MO MS Semerovo
1 100,-€
Mgr. Jozef Vetter
160,-€
Divadelný súbor Úsmev
2 200,-€
DHZ
370,-€
Ing. Pípa Marek požaduje doručiť výsledok pridelenia finančných prostriedkov pre
žiadateľov aj poslancom.
Starosta dal hlasovať o návrhu prerozdelenia dotácií
10/ OZ schvaľuje pridelenie finančných prostriedkov pre žiadateľov dotácie
Hlasovali za 7 poslanci
Zdržal sa 1 poslanec
Boli proti 0 poslancov
Výsledok hlasovania- schválené
Starosta obce Mgr. Milan Mikulec informoval prítomných, že prebehlo verejné obstarávanie
na zimnú údržbu miestnych komunikácií
11/OZ Schvaľuje výsledok verejného obstarávania na zimnú údržbu miestnych
komunikácií a podpísanie zmluvy s firmou Košán- Obnova s.r.o. Nové Zámky
Hlasovali za 8 poslanci
Zdržali sa 0 poslancov
Boli proti 0 poslancov
Výsledok hlasovania- schválené
Starosta obce informoval prítomných, že taktiež prebehlo verejné obstarávanie na
poradenské služby pre obstarávanie, kde sa zúčastnili 3 firmy, spoločnosť Amire Levice
bola úspešná - nakoľko podala najnižšiu cenovú ponuku.
12/ OZ schvaľuje výsledok verejného obstarávania na poradenské služby pre
obstarávanie a podpísanie zmluvy so spoločnosťou AMIRE s.r.o. Levice
Hlasovali za 8 poslanci
Zdržali sa 0 poslancov
Boli proti 0 poslancov
Výsledok hlasovania- schválené
Obec vstúpila do jednania s nástupníckou organizáciou, ktorá má umiestnené kontajnery
na použitý textil a následne sa uzavrela zmluva so spoločnosťou Humana, ktorá sa
zaviazala 1 x mesačne odvážať textil.
13/ OZ Schvaľuje podpísanie zmluvy o humanitárnej zbierke použitých textílií, odevov a
obuvi s firmou HUMANA Bratislava / nástupnícka organizácia za nadáciu ECO Prenčov/

Hlasovali za 8 poslanci Zdržali sa 0 poslancov
Výsledok hlasovania- schválené

Boli proti 0 poslancov

Diskusia:
Mgr. Jozef
Vetter sa dotazoval, či už obec obdržala hlásenie obecnej polície
k vyhodnoteniu činnosti.
Navrhuje poslancom, aby zvážili účel a prehodnotili
financovanie Obecnej polície Dvory nad Žitavou, navrhuje vypovedať zmluvu.
Miestnosť zriadenú pre obecných policajtov by sa mohla využívať ako chránená dielňa
pre kamerový systém. Starosta obce ihneď reagoval , že doteraz vyhodnotenie nebolo
predložené.
Ing. Peter Kardoš súhlasí s návrhom vytvoriť priestor pre kamerový systém a doteraz
obecná polícia neprináša pre obec žiadne benefity. Navrhuje poveriť starostu obce
s rokovaním a následne vypovedať zmluvu. Upozornil na využívanie multifunkčného
ihriska a telocvične ZŠ. Bolo by potrebné zabezpečiť prevádzkový poriadok a pravidlá na
využívanie priestorov.
JUDr. Helena Kontrová vysvetlila možnosti nakladania
zvereného do správy ZŠ

a spravovanie majetku obce

Ing. Marek Pípa navrhuje rozšíriť kamerový systém po preverení projektu. Ďalej
navrhuje pozastaviť používanie multifunkčného ihriska do tej doby kým nebudú
vytvorené pravidlá používania a prevádzkový poriadok.
Milan Lobodáš navrhuje odmenu pre dobrovoľných darcov krvi a nastaviť časovač
fotobuniek na verejnom osvetlení.
Obecné zastupiteľstvo
14/ Poveruje starostu obce vykonaním prieskumu poskytovateľov právnej poradenskej
služby
Výsledok hlasovania: za: poslancov
Hlasovali za 8 poslanci
Zdržali sa 0 poslancov
Boli proti 0 poslancov
Výsledok hlasovania- schválené
15/ Poveruje starostu obce vykonaním prieskumu poskytovateľov finančného auditu
Hlasovali za 8 poslanci
Zdržali sa 0 poslancov
Boli proti 0 poslancov
Výsledok hlasovania- schválené
16/ Poveruje starostu obce rokovať so starostom obce Dvory nad Žitavou o ukončení
zmluvy na výkon obecnej polície
Hlasovali za 7 poslanci
Zdržal sa 1 poslanec
Boli proti 0 poslancov
Výsledok hlasovania- schválené
17/ Poveruje starostu obce rokovaním so spoločnosťou „Projekty európskych spoločenstiev“
o možnosti zmeny účelu poskytnutej dotácie na „Obnovu hasičskej zbrojnice v obci
Semerovo“ Ministerstvom vnútra
Hlasovali za 8 poslanci Zdržali sa 0 poslancov
Boli proti 0 poslancov
Výsledok hlasovania- schválené

18/ Poveruje starostu obce rokovaním s projektovou kanceláriou APK Košnár a Cápa, s.r.o.
a vyžiadanie ich stanoviska k ďalším neoprávneným výdavkom pri projekte zateplenia
budovy materskej školy
Hlasovali za 8 poslanci
Zdržali sa 0 poslancov
Boli proti 0 poslancov
Výsledok hlasovania- schválené
19/ Berie na vedomie začatie rokovania riaditeľky ZŠ s ÚPSVaR na jedného uchádzača
o zamestnanie pre Základnú školu Semerovo a súhlasí s 5 percentnou spoluúčasťou Obce.
Hlasovali za 7 poslanci
Zdržal sa 1 poslanec
Boli proti 0 poslancov
Výsledok hlasovania- schválené
Ing. Marek Pípa navrhuje vyvážiť komisie a rozdeliť komisiu na finančnú a komisiu
technickú –Ing. Čelko vysvetlil princíp tvorby komisií a pracovnej skupiny. Ing. Marek
Šemelák vysvetlil zloženie a fungovanie komisií.
Starosta obce k predloženému návrhu o rozdelenie komisie dal hlasovať :
20/ rozdelenie finančno-rozvojovej, stavebnej a dopravnej komisie na komisiu finančnú
a technickú
Hlasovali za 2 poslanci
Zdržali sa 2 poslanci Boli proti 4 poslanci
Výsledok hlasovania- neschválené
21/ Obec povoľuje využívanie multifunkčného ihriska organizáciami obce, poveruje
vypracovať prevádzkový poriadok na multifunkčné ihrisko.
Hlasovali za 8 poslanci
Zdržali sa 0 poslancov
Boli proti 0 poslancov
Výsledok hlasovania- schválené
22/ OZ poveruje starostu obce zvolaním obecného zastupiteľstva v mesiaci marec 2019.
Záver :
Starosta poďakoval prítomným za účasť, rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.
V Semerove dňa: 11. januára 2019

.......................................
Zapisovateľ: Ildikó Sláviková, v.r.
......................................
Overovateľ zápisnice: Ing. Peter Kardoš, v.r.

......................................................
starosta: Mgr. Milan Mikulec, v.r.
................................................
overovateľ zápisnice Dušan Bagala, v.r.

