
   
 
 

z 2. zasadnutia Obecného   zastupiteľstva   Semerovo 
  a zhromaždenia obyvateľov obce,  

ktoré  sa  konalo  dňa  11. 01. 2019  od  18,00  hodiny  v  obradnej  miestnosti  obce  Semerovo 
Obecné zastupite ľstvo:  
 
1/ Schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva. 
Výsledok hlasovania: za:   8 poslancov 
                                       proti: 0 
                                       zdržali sa: 0 
Uznesenie schválené – neschválené 
 
2/ Schvaľuje za overovateľov zápisnice Ing. Petra Kardoša a Dušana Bagalu, návrhovú komisiu 
v zložení Ing. Marek Šemelák, Michaela Mokrášová, Ing. Marek Pípa, PhD., zapisovateľku  Ildikó 
Slávikovú 
Výsledok hlasovania: za: 8   poslancov 
                                       proti: 0 
                                       zdržali sa: 0 
Uznesenie schválené – neschválené 
 
3/ Schvaľuje rozpočet obce a základnej školy na rok 2019 bez programovej štruktúry  
Výsledok hlasovania: za:  8  poslancov 
                                       proti: 0 
                                       zdržali sa: 0 
Uznesenie schválené – neschválené 
 
4/ Berie na vedomie návrh rozpočtu obce a základnej školy na roky 2020 a 2021. 
Výsledok hlasovania: za:  8  poslancov 
                                       proti: 0 
                                       zdržali sa: 0 
Uznesenie schválené – neschválené 
 
5/ Berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce a základnej školy na rok 
2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 
Výsledok hlasovania: za:   8 poslancov 
                                       proti: 0 
                                       zdržali sa: 0 
Uznesenie schválené – neschválené 
 
6/ Schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2019 
Výsledok hlasovania: za:  8 poslancov 
                                       proti: 0 
                                       zdržali sa: 0 
Uznesenie schválené – neschválené  
 
7/ Poveruje hlavného kontrolóra vykonaním kontrolnej činnosti podľa predloženého plánu kontrolnej 
činnosti na 1. polrok 2019.    
Výsledok hlasovania: za:   8 poslancov 
                                       proti: 0 
                                       zdržali sa:  0 
Uznesenie schválené – neschválené 
 
8/ Schvaľuje predsedov  komisií a pracovnej skupiny pre volebné  obdobie 2018 - 2022: 
Komisia finančno-rozvojová, stavebná a dopravná - Ing. Marek Šemelák 
Komisia kultúrno-spoločenská a športová - Patrik Solnoky 
Komisia bezpečnostno-poriadková a ochrany životného prostredia - Lukáš Žáčik 



Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií - Ing. Peter Kardoš 
Pracovná skupina pre sociálne záležitosti -  Oľga Lamyová   
Výsledok hlasovania: za: 8   poslancov 
                                       proti: 0 
                                       zdržali sa: 0 
Uznesenie schválené – neschválené 
 
9/ Berie na vedomie majetkové priznanie starostu obce  
Výsledok hlasovania: za:  8  poslancov 
                                       proti: 0 
                                       zdržali sa: 0 
Uznesenie schválené – neschválené 
 
10/ Schvaľuje pridelenie finančných prostriedkov pre žiadateľov dotácie, a to: 
- Cesta sv. Františka z Assisi                                    500,- 
- Priatelia školy v Semerove - RZ                              400,- 
- FC Semerovo                                                     16 200,- 
- Rímskokat.  cirkev, farnosť Semerovo                 1 100,- 
- Základná organizácia ZPCCH a SZTP                   840,- 
- MO MS Semerovo                                                1 100,- 
- Mgr. Jozef Vetter                                                     160,- 
- Divadelný súbor ÚSMEV                                      2 200,- 
- DHZ                                                                         370,-   
Výsledok hlasovania: za:  7  poslancov 
                                       proti: 0 
                                       zdržali sa: 1 
Uznesenie schválené – neschválené 
 
11/ Schvaľuje výsledok verejného obstarávania na zimnú údržbu miestnych komunikácií a podpísanie 
zmluvy s firmou Košán – Obnova, s.r.o. Nové Zámky 
Výsledok hlasovania: za: 8   poslancov 

                                       proti: 0 
                                       zdržali sa: 0   

Uznesenie schválené – neschválené 
 
12/ Schvaľuje výsledok verejného obstarávania na poradenské služby pre obstarávanie a podpísanie 
zmluvy so spoločnosťou AMIRE, s.r.o. Levice 
Výsledok hlasovania: za:  8 poslancov 
                                       proti: 0 
                                       zdržali sa: 0 
Uznesenie schválené – neschválené 
 
13/ Schvaľuje  podpísanie zmluvy o humanitárnej zbierke použitých textílií, odevov a obuvi s firmou 
HUMANA Bratislava /nástupnícka organizácia za nadáciu ECO Prenčov/ 
Výsledok hlasovania: za: 8    poslancov 

                                       proti: 0 
                                       zdržali sa: 0  

Uznesenie schválené – neschválené 
 

14/ Poveruje starostu obce vykonaním prieskumu poskytovateľov právnej poradenskej služby 
Výsledok hlasovania: za:  8  poslancov 
                                       proti: 0 
                                       zdržali sa: 0 
 Uznesenie schválené – neschválené 
 
15/ Poveruje starostu obce vykonaním prieskumu na potencionálnych dodávateľov finančného auditu 
Výsledok hlasovania: za: 8   poslancov 
                                       proti: 0 
                                       zdržali sa: 0 
Uznesenie schválené – neschválené 



16/ Poveruje starostu obce rokovať so starostom obce Dvory nad Žitavou o ukončení  zmluvy na 
výkon obecnej polície 
Výsledok hlasovania: za: 7    poslancov 
                                       proti:  0 
                                       zdržali sa: 1 
Uznesenie schválené – neschválené 
 
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 SR.  
Výsledok hlasovania: za:   8 poslancov 
                                       proti: 0 
                                       zdržali sa: 0 
Uznesenie schválené – neschválené 
 
18/ Poveruje starostu obce rokovaním s projektovou kanceláriou APK Košnar a Cápa, s.r.o. a 
vyžiadanie ich stanoviska k ďalším neoprávneným výdavkom pri projekte  zateplenia budovy 
materskej školy.   
Výsledok hlasovania: za: 8   poslancov 
                                       proti: 0 
                                       zdržali sa: 0 
Uznesenie schválené – neschválené 
 
19/ Berie na vedomie začatie rokovania riaditeľky ZŠ s ÚPSVaR na jedného uchádzača 
o zamestnanie pre Základnú školu Semerovo a súhlasí s 5%-nou spoluúčasťou Obce. 
Výsledok hlasovania: za: 7    poslancov 
                                       proti:  0 
                                       zdržali sa: 1 
Uznesenie schválené – neschválené 
 
 
20/ Rozdelenie finančno-rozvojovej, stavebnej a dopranej komisie na komisiu finančnú a technickú. 
Výsledok hlasovania: za:   2 poslanci 
                                       proti: 4 
                                       zdržali sa:  2 
Uznesenie schválené – neschválené 
 
21/ Obec povoľuje využívanie multifunkčného ihriska organizáciami obce. Poveruje vypracovať 
prevádzkový poriadok na multifunkčné ihrisko. 
Výsledok hlasovania: za: 8   poslancov 
                                       proti: 0 
                                       zdržali sa: 0 
Uznesenie schválené – neschválené 
 
22/ Poveruje starostu obce zvolaním obecného zastupiteľstva v mesiaci marec 2019. 
 
 
V Semerove  11. 01. 2019 
 
                                          
                                                                                                 Mgr. Milan Mikulec, starosta obce, v.r. 
                                                                                                 uznesenie podpísané  11.01. 2019 
Zapísala:    Sláviková Ildikó, v.r. 
Overovatelia:    Ing. Peter Kardoš, v.r.      .       Dušan Bagala 
 


