Zápisnica
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Semerovo
konaného dňa 15. apríla 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.
Starosta požiadal poslankyňu obecného zastupiteľstva pani Michaelu Mokrášovú,
aby predniesla 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. Mareka Pípu, PhD.,
Patrika Solnokyho a za zapisovateľku: Ing. Martu Jamečnú.
Výsledok hlasovania: za 7 poslancov
proti: 0
zdržali sa: 0
Overovatelia zápisnice a zapisovateľka boli schválení.
Voľba návrhovej komisie
Starosta dal hlasovať za navrhnutú návrhovú komisiu.
Do návrhovej komisie boli schválení : Ing. Marek Šemelák, Ing. Peter Kardoš,
Michaela Mokrášová.
Výsledok hlasovania: za 7 poslancov
proti: 0
zdržali sa: 0
Návrhová komisia bola schválená.
3. Berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu
obce za rok 2019
Hlavný kontrolór obce Ing. Branislav Arpáš vo svojom stanovisku k záverečnému
účtu obce zhodnotil rok 2019. Skonštatoval, že bežný rozpočet obce za rok 2019 bol
prebytkový a kapitálový rozpočet obce za rok 2019 bol schodkový. Celkový výsledok

rozpočtového hospodárenia obce za rok 2019 bol prebytkový. V porovnaní
s predchádzajúcim rozpočtovým obdobím možno sledovať navýšenie príjmov
rozpočtu o 7,82 % a zároveň i k navýšeniu výdavkov o 4,45% Prebytok bežného
rozpočtu bol použitý na krytie schodku kapitálového rozpočtu za rok 2019. Návrh
záverečného účtu obce Semerovo za rok 2019 bol spracovaný v súlade so Zákonom
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
4. Schvaľuje záverečný účet obce za rok 2019 a celoročné hospodárenie
s výrokom bez výhrad
Na základe skutočností uvedených hlavným kontrolórom obce v bode č. 3 sa
schvaľuje záverečný účet obce a celoročné hospodárenie s výrokom bez výhrad.
Výsledok hlasovania: za 7 poslancov
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo schválilo záverečný účet obce za rok 2019 a celoročné
hospodárenie s výrokom bez výhrad.
5. Berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Semerovo za rok 2019
V bode č. 5 hlavný kontrolór obce Semerovo Ing. Branislav Arpáš predniesol správu
o kontrolnej činnosti za rok 2019. Kontrolovaným subjektom bol Obecný úrad
Semerovo. Kontrolná činnosť bola zameraná na kontrolu hospodárnosti výdavkov,
vykonávania pokladničných a finančných operácií s dôrazom na úplnosť dokladov,
predbežnú finančnú kontrolu a povinnosti vyplývajú zo zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám.
6. Schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Semerovo za
II. polrok 2020
Hlavný kontrolór obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s plánom
kontrolnej činnosti na II. polrok 2020. Plán kontrolných činností za uvedené obdobie
pozostáva z nasledovných: administratívne - finančné kontroly; kontrola
dodržiavania opatrení odporučených škodovou komisiou v roku 2019; kontrola
dodržiavania VZN, interných smerníc a zásad; kontrola pokladničných operácií;
kontrola dodržiavania náležitostí Zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe
k informáciám; predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021;
predloženie stanoviska k návrhu rozpočtu obce Semerovo na rok 2021
a k viacročnému rozpočtu na rok 2022 – 2023; ďalšie kontroly vyplývajú zo Zákona č.
369/1990 o Obecnom zriadení.

Výsledok hlasovania: za 7 poslancov
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo schválilo plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Semerovo na II. polrok 2020.
7. Schvaľuje 1. úpravu rozpočtu obce Semerovo a Základnej školy na rok
2020
Starosta obce vyzval poslanca OZ a predsedu finančnej komisie Ing. Mareka
Šemeláka s prednesením úprav týkajúcich sa rozpočtu na rok 2020. V príjmovej časti
rozpočtu úprava súvisí so zvýšením prenesených kompetencií ZŠ, príjem dotácie pre
DHZ na nákup výstroje a materiálu, dotácie na jazykovú učebňu v členení na
prostriedky zo zdrojov EÚ a ŠR /bežný a kapitálový príjem/. Vo výdavkovej časti
možno sledovať nákup výpočtovej techniky pre OcÚ a materskú školu, nákup
výstroje a materiálu pre DHZ z prijatej dotácie, zvýšenie výdavkov pre ZŠ vzhľadom
na zvýšenie prenesených kompetencií ZŠ v príjmovej časti, bežné a kapitálové
výdavky na jazykovú učebňu v členení podľa zdrojov z EÚ, ŠR a spolufinancovania
obce vzhľadom na príjem dotácie.
Výsledok hlasovania: za 7 poslancov
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo schválilo 1. úpravu rozpočtu obce Semerovo a Základnej
školy na rok 2020.
8. Berie na vedomie majetkové priznanie starostu obce Semerovo
Starosta obce Mgr. Milan Mikulec k prejednávanému bodu dodal, že majetkové
priznanie starostu obce, hlavného kontrolóra obce, riaditeľa ZŠ a riaditeľky MŠ sú
zverejnené na webovej stránke obce Semerovo.
9. Schvaľuje pridelenie finančných prostriedkov pre žiadateľov dotácie podľa
finančných možností obce vzhľadom na mimoriadnu situáciu v Slovenskej
republike
Starosta obce vyzval poslanca OZ Patrika Solnoky, aby predniesol výšku finančných
prostriedkov pre jednotlivé organizácie - Dobrovoľný hasičský zbor
800
eur;
ZPCCH
a SZTP
890
eur;
Priatelia
školy
v Semerove
350
eur;
Cesta
sv.
Františka
z Assissi
600
eur;
FC
Semerovo
14 700 eur; Miestna organizácia Matice slovenskej 1 500 eur; RKC – Farnosť
Semerovo 800 eur.

Výsledok hlasovania: za 7 poslancov
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo schválilo pridelenie finančných prostriedkov pre žiadateľov
dotácie podľa finančných možností obce vzhľadom na mimoriadnu situáciu
v Slovenskej republike.
10. Schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Semerovo č. 1/2020 o určení
výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výšky
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského
klubu detí s účinnosťou od 01.05.2020 a s doplnením bodov v zmysle
pripomienok
Zástupca starostu Ing. Peter Čelko oboznámil poslancov OZ so Všeobecne záväzným
nariadením č. 1/2020. Počas prejednávania bodu č. 10 riaditeľka materskej školy
žiadala o doplnenie 2 bodov týkajúcich sa pobytu dieťaťa v materskej škole
v súvislosti s mimoriadnou situáciou na Slovensku.
Výsledok hlasovania: za 7 poslancov
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie Obce Semerovo č.
1/2020 o určení výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,
výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského
klubu detí s účinnosťou od 01.05.2020 a s doplnením bodov v zmysle pripomienok.
11. Schvaľuje zámer na nákup traktora v obstarávacej cene do 22 000 eur
Zástupca starostu Ing. Peter Čelko predniesol zámer na nákup traktora pre obec
Semerovo. Nákup traktora by bolo pre obec pozitívom, čo sa týka starostlivosti
o verejnú zeleň a zimnú údržbu. Ušetrené finančné prostriedky za nákup služieb
/starostlivosť o verejnú zeleň, zimná údržba/, by mohli byť vynaložené
zabezpečenie iných nevyhnutných potrieb obce.
Výsledok hlasovania: za 7 poslancov
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo schválilo zámer na nákup traktora v obstarávacej cene do
22 000 eur.
12. Poveruje starostu obce Semerovo vstúpiť do rokovania so spoločnosťou
Webfinity o novej webovej stránke obce a následné predloženie návrhu
zmluvy poslancom Obecného zastupiteľstva

Prejednávaný bod č. 12 sa týka novej webovej stránky obce, ktorá by bola
prehľadnejšia ako terajšia pre lepšiu orientáciu návštevníkov.
13. Interpelácia poslancov
14. Informácie starostu obce
Starosta obce zhrnul dianie v obci za uplynulé obdobie – podpis pracovnej zmluvy
s Gabrielom Lakatošom, priebeh volieb do NR SR 2020, organizácia obecného plesu
a ZŠ, štiepkovanie konárov a orezov, prijatie opatrení v súvislosti s COVID-19 a šitie
ochranných rúšok, realizácia projektu na obnovu DHZ, čistenie cintorína a príprava
na oplotenie, výkon protipovodňových opatrení, inštalácia závor, výmena časti
oplotenia v areály ZŠ, výkon revízie detských ihrísk, poďakovanie riaditeľke
materskej školy za kladný priebeh kontroly v materskej škole.
15. Diskusia
16. Správa predsedu návrhovej komisie
Uznesenie zo 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Semerovo predniesol
predseda návrhovej komisie Ing. Marek Šemelák.
17. Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie obecného
zastupiteľstva.
V Semerove, dňa 15.04.2020

.........................................................
zapisovateľ: Ing. Marta Jamečná, v.r.

............................................................
starosta obce: Mgr. Milan Mikulec, v.r.

..............................................................
........................................................................
overovatelia zápisnice: Patrik Solnoky, v.r.
Ing. Marek Pípa, PhD., v.r.

