
Zápisnica 
z rokovania Obecného  zastupiteľstva   Obce  Semerovo 

 konaného  dňa 6. septembra  2019 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Program:  

1. Otvorenie zasadnutia Obecného zastupiteľstva, schválenie programu 
2. Vymenovanie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
3. Voľba návrhovej komisie 
4. Individuálna účtovná závierka Obce a ZŠ za rok 2018 s výrokom audítora 
5. Konsolidovaná účtovná závierka Obce za rok 2018 s výrokom audítora 
6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019 
7. Stav finančných prostriedkov obce 
8. Schválenie ceny starostu obce 
9. Aktualizácia Povodňového  plánu 
10. Menovanie škodovej komisie 
11. Odvolanie a menovanie kronikára obce 
12. Podanie žiadosti na projekt „Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci 

Semerovo“ 
13. Žiadosť o prevádzkovanie Súkromnej umeleckej školy v ZŠ Semerovo 
14. Žiadosť p. Martiny Vavrovej o odpredaj pozemku pred MŠ 
15. Žiadosť o prenájom kuchyne KD 
16. Aktuálne informácie starostu obce 
17. Informácie zástupcu starostu – projekty 
18. Informácia o prevádzkovaní Multifunkčného ihriska – prevádzkový poriadok 
19. Informácia o prevádzke FC Semerovo 
20. Informácia o prerozdelení dreva z jarného výrubu 
21. Informácia o prideľovaní potravinových balíčkov pre odkázaných občanov 
22. Informácia o možnosti poskytovania opatrovateľskej služby a možnosti 

získania projektov na tento účel pre odkázaných občanov v našej obci 
23. Interpelácia poslancov 
24. Diskusia 
25. Správa predsedu návrhovej komisie 
26. Záver 

 
 
 
 
 
 



Priebeh: 

 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 8 poslancov,   obecné zastupiteľstvo  je uznášaniaschopné. 

1. Starosta požiadal poslankyňu obecného zastupiteľstva pani Michaelu 
Mokrášovú, aby predniesla návrh  programu, vyzval prítomných k 
vyjadreniu, či majú  návrh na doplnenie, zmenu programu. 

K predloženému programu nemal nikto námietky. Starosta obce dal o návrhu 
programu hlasovať. 
Výsledok hlasovania: za 8 poslancov 

proti: 0 
 zdržali sa: 0  
Program rokovania bol schválený. 

2. Starosta vymenoval overovateľov zápisnice zapisovateľa z rokovania. 
Za  overovateľov zápisnice vymenoval:   Dušana Bagalu a  Michaelu Mokrášovú, 
zapisovateľa: Ing. Martu Jamečnú 
Výsledok hlasovania: za 8 poslancov 

proti: 0 
 zdržali sa: 0  
Overovatelia zápisnice boli schválení. 
          Starosta  dal   hlasovať za navrhnutú návrhovú komisiu. 
Výsledok hlasovania:  za: 8 poslancov 
proti: 0 
zdržali sa:  0  
Do návrhovej komisie boli schválení : Ing. Marek Šemelák, Bc. Oľga Otrubová, Patrik 
Solnoky. 

3. Berie na vedomie správy audítora z overenia  individuálnej účtovnej 
závierky obce a základnej školy za rok 2018. 

Starosta obce Mgr. Milan Mikulec vyzval ekonómku obce pani Veroniku 
Štefánikovú, aby podala informáciu o správe audítora z overenia individuálnej 
účtovnej  závierky obce a základnej školy za rok 2019. Ekonómka obce skonštatovala, 
že individuálna účtovná závierka je uložená v registri účtovných závierok a  
zverejnená na webovej stránke obce.  
Správa audítora z overenia individuálne účtovnej závierky obce a základnej školy za 
rok 2018  vzalo na vedomie 8  poslancov obecného zastupiteľstva. 
Výsledok hlasovania : 
za: 8 poslancov 
proti: 0 
zdržali sa:  0 
 
 



4. Berie na vedomie správu audítora z overenia účtovnej závierky 
a konsolidovanej výročnej správe obce za rok 2018. 

Na základe hlasovania poslancov obecného zastupiteľstva  bola správa audítora 
z overenia konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy obce 
vzatá na vedomie. 
Výsledok hlasovania : 
za: 8 poslancov 
proti: 0 
zdržali sa:  0 

5. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 
2019 a súčasne poveruje hlavného kontrolóra vykonaním kontrolnej 
činnosti podľa predloženého plánu kontrolnej činnosti. 

Ing. Branislav Arpáš hlavný kontrolór obce predniesol plán kontrolnej činnosti obce 
na 2. polrok 2019. Kontrolná činnosť by mala pozostávať z administratívno-
finančných kontrol subjektov spadajúcich do kontrolnej pôsobnosti /obecný úrad 
Semerovo, základná škola a materská škola/. V rámci kontroly sa bude dohliadať na 
dodržanie zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní, kontrolu pokladničných 
operácií náhodným výberom, kontrolu dodržiavania  náležitostí zákona 211/2000 
o slobodnom prístupe k informáciám, predloženie návrhu kontrolnej činnosti na 1. 
polrok 2020. Zároveň budú vykonávať ďalšie kontroly vyplývajúce zo zákona č. 
36í/1990 o obecnom zriadení ako aj kontroly na základe poverenia obecného 
zastupiteľstva. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 
2. polrok 2019. 
Výsledok hlasovania : 
za: 8 poslancov 
proti: 0 
zdržali sa:  0 

6. Berie na vedomie stav finančných prostriedkov obce 
Starosta obce vyzval poslanca Ing. Mareka Šemeláka, aby poskytol informáciu 
ohľadom stavu finančných prostriedkov obce.  Finančná komisia zasadla dvakrát. Na 
poslednom zasadaní sa členovia finančnej komisie zhodli, že nie je potrebná 
aktualizácia rozpočtu obce. Ing. Marek Šemelák oboznámil poslancov OZ ako aj 
verejnosť o príjmoch a výdavkoch obce k 31.7.2019 a o stave finančných prostriedkov 
vedených na bankových účtoch obce k 31.08.2019. 
Poslanci obecného zastupiteľstva vzali na vedomie stav finančných prostriedkov 
obce. 
Výsledok hlasovania : 
za: 8 poslancov 
proti: 0 
zdržali sa:  0 
 



7. Schválenie  odovzdania  ocenení „Cena starostu obce“ pre Ing. Štefana 
Havlíka a Ing. Tibora Havlíka. 

Starosta obce Mgr. Milan Mikulec konštatoval, že na základe dohody nadpolovičnej 
väčšiny poslancov obecného zastupiteľstva sa rozhodlo o udelení ocenenia „Cena 
starostu obce“. Toto ocenenie bolo udelené dvom občanom Semerova, ktorí vzorne 
reprezentovali obec vo svete.  Cena bola odovzdaná námornému kapitánovi Ing. 
Štefanovi Havlíkovi a vojenskému pilotovi Ing. Tiborovi Havlíkovi. Ing. Marek 
Šemelák prezentoval nápad pozvať Ing. Štefana Havlíka a Ing. Tibora Havlíka na 
slávnostné decembrové obecné zastupiteľstvo. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo odovzdanie „Ceny starostu obce“. 
Výsledok hlasovania : 
za: 8 poslancov 
proti: 0 
zdržali sa:  0 

8. Berie na vedomie aktualizáciu Povodňového plánu obce 
Starosta obce oboznámil  obecné zastupiteľstvo a verejnosť o aktualizácií 
Povodňového plánu obce. Ide o zmeny osôb a telefónnych  čísel v súvislosti 
s Povodňovým plánom obce. 
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie aktualizáciu Povodňového plánu obce. 
Výsledok hlasovania : 
za: 8 poslancov 
proti: 0 
zdržali sa:  0 

9. Berie na vedomie menovanie škodovej komisie v zložení: predsedníčka Ing. 
Marta Jamečná, členovia: Ing. Branislav Arpáš, Ing. Peter Kardoš 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu vykonalo kontrolu v základnej škole 
Semerovo a v obci Semerovo za  obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017.  Kontrolnou 
komisiou bolo  konštatované pochybenie, následkom čoho bola vyrubená pokuta. 
Pokuta bola udelená za nevypracovanie správy o hospodárení vo výške 2 000 eur, za 
poskytnutie nesprávnych údajov o výsledkoch hospodárenia v správe o hospodárení 
1 600 eur, za poskytnutie nesprávnych údajov o počte detí a žiakov 1 000 eur.  Na 
základe uvedených skutočností starosta obce menuje škodovú komisiu 
v nasledovnom zložení – predsedníčka komisie Ing. Marta Jamečná, členovia komisie 
Ing. Branislav Arpáš, Ing. Peter Kardoš. Škodová komisia  sa má oboznámiť 
s uvedeným problémom a  zistiť  mieru zavinenia, vypracovať spolu návrh a 
opatreniami do najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie menovanie škodovej komisie. 
Výsledok hlasovania : 
za: 8 poslancov 
proti: 0 
zdržali sa:  0 
 



10. Schválenie odvolania z funkcie kronikárky Obce Semerovo Ing. Gabriely 
Pípovej. 

Starosta obce na základe zákona o obecnom zriadení,  podnetu kultúrno-
spoločenskej a športovej komisie a súhlasu väčšiny poslancov obecného 
zastupiteľstva  podáva návrh na odvolanie kronikárky Ing. Gabriely Pípovej, ktorá 
bola menová obecným zastupiteľstvom uznesením č. 7/20/2018/12 na 20. zasadnutí 
obce Semerovo, konaného dňa 11.5.2018 s poverením dopracovať zápisy do kroniky 
od 15.11.2014. Vzhľadom na povinnosť obce viesť kroniku, kronika nebola od roku 
2014 do začiatku 8. volebného obdobia spracovaná. Obci boli doručené koncepty za 
roky 2014 a 2015, ktoré však neboli úplné a postačujúce.  Z toho titulu sa vyvodzuje 
záver o zlyhaní kronikárky. Pred hlasovaním poslancov OZ o odvolaní kronikárky, 
sa ozval Ing. Marek Pípa, aby sa dal priestor na obhájenie kronikárky.  Poslanci dali 
súhlas na vyjadrenie kronikárky k uvedeným skutočnostiam. Kronikárka Ing. 
Gabriela Pípová uviedla, že do konca roka 2019 chce dopracovať zápisy do kroniky 
za uplynulé roky, t.j. roky 2014 až 2018 a zo svojej strany uvedenú skutočnosť 
nepovažuje za zlyhanie, zároveň požaduje zdôvodnenie odvolania. Do diskusie sa 
zapojil poslanec Ing. Marek Šemelák. Od roku 2014 sa do kroniky nevložil žiadny 
zápis, čo považuje za veľmi smutnú skutočnosť, nakoľko od uvedeného roku nie je 
žiadna zmienka o dianí v obci Semerovo i napriek tomu, že kronikárka bola 
vymenovaná.  Zástupca starostu Ing. Peter Čelko tiež konštatoval skutočnosť, že od 
roku 2014 nebol do kroniky zapísaný žiadny záznam. Kronikárka sa obhajovala 
prácnosťou vypracovania kroniky. Ing. Gabriela Pípová poprosila právničku JUDr. 
Helenu Kontrovú k vyjadreniu.  JUDr. Helena Kontrová sa vyjadrila, že vedenie 
kroniky je čestná funkcia. Nemožno ju považovať za pracovno-právny vzťah a preto 
nie je potrebné zdôvodniť odvolanie kronikárky.  
Obecné zastupiteľstvo schválilo odvolanie z funkcie kronikárky Obce Semerovo Ing. 
Gabrielu Pípovú. 
Výsledok hlasovania : 
za: 6 poslancov 
proti: 1 
zdržali sa:  1 

11.  Schválenie do funkcie kronikára Obce Semerovo Imricha Hrabovského 
Na základe zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení starosta obce podal návrh na 
schválenie do funkcie kronikára obce Semerovo Imricha Hrabovského a to 
nadobudnutím právoplatnosti tohto uznesenia, s tým, aby do najbližšieho obecného 
zastupiteľstva predložil koncept doplnenia kroniky za  obdobie od 15.11 2014 do 
31.12. 2018.  Ing. Marek Pípa, PhD. pripomienkoval, aby sa do funkcie kronikára 
nemenoval bývalý starosta obce Semerovo Imrich Hrabovský. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo, aby do funkcie kronikára Obce Semerovo bol 
menovaný Imrich Hrabovský. 
Výsledok hlasovania : 
za: 7 poslancov 



proti: 1 
zdržali sa:  0 

12. Schválenie návrhu na predloženie žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok v súlade s výzvou OPLZ-PO6-SC611-2019-1 na predkladanie 
žiadosti o NFP zameranú na Podporu dobudovania základnej technickej 
infraštruktúry na projekt s názvom: „Dobudovanie technickej 
infraštruktúry v obci Semerovo“ 

 Zástupca starostu Ing. Peter Čelko prezentoval projekt s názvom „Dobudovanie 
technickej infraštruktúry v obci Semerovo“.  Jedná sa o dobudovanie chodníkov, na 
ktorú by obec dostala finančný príspevok v sume 250 000 eur s 5% spoluúčasťou 
obce. V prvej etape by sa dobudovali chodníky od čahanskej cesty, cez suchý rad až 
k potravinám Jednota. Do druhej etapy by spadali chodníky od párkányu až po 
artézku.  Žiadosť sa podáva do 16. septembra 2019, preto je potrebné, aby obecné 
zastupiteľstvo odsúhlasilo návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok. Poslanec Ing. Marek Pípa, PhD. žiadal o poskytnutie informácie o finálnej 
verzii projektu. Zástupca starostu reagoval na jeho požiadavku tak, že sa uskutočnia  
pracovné stretnutia, kde sa preberú aktuálne výzvy a každý bude mať priestor 
k vyjadreniu.  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh na predloženie žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v súlade s výzvou OPLZ-PO6-SC611-2019-1 na predkladanie 
žiadosti o NFP zameranú na Podporu dobudovania základnej technickej 
infraštruktúry na projekt s názvom: „Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci 
Semerovo“ 
za: 8 poslancov 
proti: 0 
zdržali sa:  0 

13. Súhlas : 
a) s predložením Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v súlade s výzvou 

OPLZ-PO-SC611-2019-1 na predloženie žiadosti o NFP zameranú na Podporu 
dobudovania základnej technickej infraštruktúry s názvom „Dobudovanie 
technickej infraštruktúry v obci Semerovo“ 

b) s realizáciou projektu v súlade s podmienkami poskytnutého finančného 
príspevku 

c) s predložením ŽoNFP na SO, pričom ciele projektu sú  v súlade s platným 
programom rozvoja obce a platným územným plánom 

d) so spolufinancovaním realizovaného projektu z rozpočtu obce vo výške 
najmenej 5% z celkového rozpočtu projektu v súlade s podmienkami 
poskytnutého finančného príspevku 

e) s financovaním prípadne vzniknutých neoprávnených výdavkov, ktoré by 
vznikli v priebehu realizácie projektu z rozpočtu obce 

Poslanci obecného zastupiteľstva  súhlasili s hore uvedenými bodmi a) až e) tj. 
obecné zastupiteľstvo schválilo požiadavku financovania projektu „Dobudovanie 
technickej infraštruktúry v obci Semerovo“ 
za: 8 poslancov 
proti: 0 
zdržali sa:  0 
 



14. Schválenie prevádzkovania Súkromnej umeleckej školy v ZŠ Semerovo 
Žiadosť podala riaditeľka ZŠ Semerovo v mene rodičov detí vo veku od 6 do 15 
rokov. Na základe požiadavky bola oslovená súkromná umelecká škola p. Dömeho 
z Dolného Ohaja. Záujem je o učenie sa na hudobnom nástroji – husle, flauta, tanečný 
krúžok, výtvarníctvo. Vzhľadom na veľký záujem žiakov je možnosť výučby aj 
v sobotu dopoludnia, len je potrebný súhlas obecného zastupiteľstva. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo prevádzkovanie Súkromnej umeleckej školy v ZŠ 
Semerovo. 
za: 8 poslancov 
proti: 0 
zdržali sa:  0 

15. Berie na vedomie žiadosť p. Vavrovej na odpredaj pozemku, časť parcely 
registra „C“ č. 3/20 vo výmere cca 32 m2, druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria, č. LV:1 pred MŠ Semerovo 

Pani Vavrová predniesla svoju žiadosť. Jedná o odkúpenie časti pozemku pri MŠ 
Semerovo potrebnej na výstavbu garáže /úschova nového motorového vozidla/.  
Zároveň žiadateľka prezentovala 2 varianty  výstavby garáže – zmontovateľná garáž 
s výsadbou tují alebo hotová garáž. Starosta obce upozornil p. Vavrovú , že na 
danom pozemku sú inžinierske siete a preto fixnú garáž tam nie je možné  umiestniť. 
JUDr. Helena Kontrová konštatovala zváženie tejto myšlienky. Či by išlo o predaj 
alebo prenájom, platí zákon o majetku obci. Obec nie je povinná vyjsť  v ústrety hore 
uvedenej žiadosti, ani danú parcelu prenajať či predať.  Za zváženie stojí skutočnosť, 
že prejednávaný pozemok sa  nachádza v blízkosti materskej školy, ktorý slúži ako 
parkovisko pre rodičov. Ak sa obecné zastupiteľstvo rozhodne o prenájme alebo 
predaji parcely č. 3/20, treba vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž alebo priamy predaj 
s nevyhnutnosťou znaleckého posudku. Zároveň JUDr. Kontrová odporúča zváženie 
vybudovania garáže na vlastnom pozemku. 
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť na odpredaj pozemku, časť parcely 
registra „C“ č. 3/20 vo výmere cca 32 m2, druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria, č. LV:1 pred MŠ Semerovo. 
Výsledok hlasovania: 
za: 8 poslancov 
proti: 0 
zdržali sa:  0 

16. Zámer na prenájom kuchyne v priestoroch kultúrneho domu v Semerove 
za účelom podnikania v oblasti stravovania 

Starosta obce Semerovo Mgr. Milan Mikulec vyzval p. Ficu, aby obecné 
zastupiteľstvo oboznámil so zámerom o prenájom kuchyne v priestoroch kultúrneho 
domu v Semerove za účelom podnikania v oblasti stravovania. Jeho zámer spočíva 
vo výdaji jedál „menu“ a zabezpečení stravovania počas akcií v obci. Navrhovaná 
suma za prenájom je 350 eur s DPH mesačne, elektrická energia 200 eur s DPH, plyn 
by sa účtoval raz ročne. Opravy technických zariadení by znášal prenajímateľ. 
Zástupca starosta Ing. Peter Čelko uviedol zváženie všetkých benefitov, ktoré by 
tento prenájom priniesol. Už jedným z nich je zamestnanie 3 – 4 obyvateľov obce, 
zároveň by kuchyňa bola plne využitá, čo by malo za následok zvýšenie príjmov do 
rozpočtu obce. Ing. Marek Šemelák uviedol náklady vynaložené na kuchyňu od roku 
2017 – Agrospol 20 000 eur, plynofikácia kuchyne 3 200  eur, elektroinštalácia 2 900 



eur,  rekonštrukcia 3 900 eur, vybavenie kuchyne 14 900 eur  a umývačka riadu 3 800 
eur. Celá investícia bola cca 48 000 eur. Čistý zisk z kuchyne je za  prvý kvartál  116 
eur. Na základe ponuky p. Ficu by bol ročný príjem 4 200 eur. Finančná komisia 
odporúča, aby zmluvu, ktorá sa v budúcnosti bude uzatvárať zastrešila právnička 
obce JUDr. Helena Kontrová.  Odporúča sa uzatvorenie zmluvy na obdobie jedného 
roka, nakoľko nie je jasné, či to bude výhodné.  Ing. Peter Čelko uviedol, aby aj tento 
bod bol predmetom zasadnutia  pracovnej skupiny, vypracovali sa nejaké body, 
ktoré by boli predmetom nájomnej zmluvy. 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť na prenájom  kuchyne v priestoroch 
kultúrneho domu v Semerove za účelom podnikania v oblasti stravovania a  
poveruje pracovnú skupinu zloženú zo všetkých poslancov OZ na spracovanie 
zámeru na prenájom za účelom podnikania v oblasti stravovania. 
Výsledok hlasovania: 
za: 8 poslancov 
proti: 0 
zdržali sa:  0 

17. Berie na vedomie aktuálne informácie starostu obce 
Starosta obce prezentoval informácie o dianí v obci Semerovo – vypracovanie 
Protipovodňovej štúdie, kosenie a čistenie v obci, rozlúčka s deťmi Mš a ZŠ, akcia 
„Spolu sa hrajme“,  jednanie s VÚC o delimitácie pozemkov, výberové konanie na 
pozíciu učiteľky MŠ, do MŠ boli zakúpené veci potrebné na  jej chod, nákup 
mulčovača na údržbu trávnatých plôch v obci, vlámanie do FC Semerovo, futbalový 
turnaj o „Pohár starostu obce“, súťaž vo varení gulášu, účasť na odhalení pomníku 
padlých v obci Jasová, 600 rokov o prvej zmienke obce Čechy, hodové slávnosti, 
výberové konanie na pozíciu riaditeľky ZŠ,  účasť na podujatí „Dni chleba“ v Nisko,  
dni obce, dokončený znalecký posudok na dom č. 470, rozpracovanie projektu 
„plynofikácia školskej jedálne pri ZŠ“, realizácia projektu „Detské ihrisko“, zmienka 
o vypracovaní projektu na rozmiestnenie spomaľovačov a zrkadiel v obci, pokračuje 
sa v elektronizácií hrobových miest. 
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie aktuálne informáciu starostu obce. 
 Výsledok hlasovania: 
za: 8 poslancov 
proti: 0 
zdržali sa:  0 
         18. Informácie zástupcu starostu obce o projektoch 
Zástupca starostu Ing. Peter Čelko informoval o projektoch – vypracovala sa 
projektová dokumentácia na hasičskú zbrojnicu – rekonštrukcia, vybavenie hasičskej 
zbrojnice, jazyková učebňa (ZŠ), zlepšenie školskej úspešnosti (ZŠ), učme sa spolu 
(ZŠ), rozšírenie kamerové systému (podané), projekty Dvory a okolie – vybavenie 
školskej kuchyne, rekonštrukcia lávky, zeleň obce (výsadba stromov), zberný dvor 
(podané), dobudovanie technickej infraštruktúry v obci, osvetlenie prechodov pre 
chodcov. 
 Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie  informáciu zástupcu starostu obce o 
projektoch. 
 Výsledok hlasovania: 
za: 8 poslancov 
proti: 0 



zdržali sa:  0 
 19. Informácia o prevádzkovaní Multifunkčného ihriska – prevádzkový            
poriadok 
Starosta obce vyzval poslanca Patrika Solnokyho, aby oboznámil poslancov 
obecného zastupiteľstva a verejnosť s prevádzkovým poriadkom Multifunkčného 
ihriska.  Po prednesení prevádzkového poriadku sa rozpútala diskusia v súvislosti 
s poplatkami za jeho užívanie a prevádzkovými hodinami. Poplatky za užívanie 3 
eur/hodina za osobu do 18 rokov, 5 eur/hodina za osobu  nad 18 rokov. JUDr. 
Helena Kontrová uviedla, že v prevádzkovom poriadku uvedené poplatky sú len 
symbolické. Po zasadnutí pracovnej skupiny sa jednotlivé body prevádzkového 
poriadku prepracujú a určí sa správca.  
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o prevádzkovaní 
Multifunkčného ihriska – prevádzkový poriadok. 
Výsledok hlasovania: 
za: 8 poslancov 
proti: 0 
zdržali sa:  0 

20. Informácia o prevádzke FC Semerovo 
Ing. Marek Šemelák podal informáciu o prevádzke FC Semerovo. Došlo k zmenám 
v kontrolovaní, vyúčtovaní a zapájania sa účastníkov do akcií. Martin Tomaštík 
ukončil funkciu tajomníka klubu, Igor Bohoš ostáva naďalej predsedom klubu, 
pokladníkom je Denis Kertész, členmi finančnej komisie sú Ivan Bašťovanský a Ing. 
Marek Šemelák. Došlo k zmenám fungovania futbalu – mužstvo dorastencov nebolo 
prihlásené, prípravka do 12 rokov bola prihlásená. Pre FC Semerovo sa poskytuje 
suma 16 000 eur.  Došlo k zvýšeniu nákladov na energie ako aj ostatných nákladov. 
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o prevádzkovaní FC Semerovo. 
Výsledok hlasovania: 
za: 8 poslancov 
proti: 0 
zdržali sa:  0 

21. Informácia o prerozdelení dreva  z jarného výrubu 
Na základe požiadaviek občanov obce,  starosta obce opätovne podal informáciu 
o prerozdelení dreva z jarného výrubu.   Vyrúbané drevo patriace súkromným 
osobám ho venovali občanom obce za určitých podmienok napr. plnenie si daňových 
povinností voči obci. Obec sa podieľala len na rozvoze  dreva  podľa zoznamu. 
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o prerozdelení dreva z jarného 
výrubu. 
Výsledok hlasovania: 
za: 8 poslancov 
proti: 0 
zdržali sa:  0 

22. Informácia o prideľovaní potravinových balíčkov pre odkázaných 
občanov 

Starosta obce uviedol, že potravinové balíčky sa rozdeľujú na základe zoznamu 
z ÚPSVaR. Obec hrá úlohu podávateľa informácie, aby si občania prišli prevziať 
potravinové balíčky.  



Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o prideľovaní potravinových 
balíčkov pre odkázaných občanov. 
Výsledok hlasovania: 
za: 8 poslancov 
proti: 0 
zdržali sa:  0 

23. Informácia o možnosti poskytovania opatrovateľskej služby a možnosti 
získania projektov na tento účel pre odkázaných občanov v našej obci. 

Starosta obce Mgr. Milan Mikulec  podal informáciu, že na základe zmluvy 
s neziskovou organizáciou Cesta sv. Františka z Assisi sa zabezpečujú opatrovateľské 
služby odkázaným občanom terénnou formou.  
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o o možnosti poskytovania 
opatrovateľskej služby a možnosti získania projektov na tento účel pre odkázaných 
občanov v našej obci. 
Výsledok hlasovania: 
za: 8 poslancov 
proti: 0 
zdržali sa:  0 

24. Interpelácia poslancov 
Ing. Marek Šemelák otvoril  tému ohľadom komunikačných kanálov – obecná 
webová stránka, facebook a káblová televízia. Problém spočíva v tom, že cez káblovú 
televíziu sa neodvysielajú zaznamenané udalosti. 

25. Diskusia 
Bod 25 bol venovaný diskusii. Otázka padla v súvislosti s poplatkami za užívanie 
Multifunkčného ihriska a prevádzkovým časom. Pri zmiešanej skupine napr. rodina 
s deťmi, ktorí sú občanmi obce budú platiť 3 eur za hodinu. 

26. Správa predsedu návrhovej komisie 
Uznesenie z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Semerovo predložil 
predseda návrhovej komisie Ing. Marek Šemelák. 

27. Záver 
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie obecného 
zastupiteľstva. 
 
 
V Semerove, dňa 06.09.2019 
 
 
 
.........................................................                             ............................................................ 
zapisovateľ: Ing. Marta Jamečná, v.r.                starosta obce: Mgr. Milan Mikulec, v.r. 
 
 
 
 
 
..............................................................               ........................................................................ 
overovatelia zápisnice: Dušan Bagala, v.r.            Michaela Mokrášová, v.r. 


