
   
 
 

z 3. zasadnutia Obecného   zastupiteľstva   Semerovo 
  a zhromaždenia obyvateľov obce,  

ktoré  sa  konalo  dňa  08. 03. 2019  od  18,30  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 členov návrhovej komisie: p. Ing. Šemeláka, p. Bagalu a p. Solnokyho. 
    Výsledok hlasovania: za:  8  poslancov 
                                       proti: 0 
                                       zdržali sa: 0 
    Uznesenie schválené – neschválené 
3/ Berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018 
4/ Schvaľuje 1. úpravu rozpočtu obce a základnej školy na rok 2019  
    Výsledok hlasovania: za: 8  poslancov 
                                       proti: 0 
                                       zdržali sa: 0 
    Uznesenie schválené – neschválené 
5/ Schvaľuje rokovací poriadok obecného zastupiteľstva Semerovo 
    Výsledok hlasovania: za: 8 poslancov 
                                       proti: 0 
                                       zdržali sa: 0 
    Uznesenie schválené – neschválené  
6/ Schvaľuje Štatút obce Semerovo 
    Výsledok hlasovania: za: 8 poslancov 
                                       proti: 0 
                                       zdržali sa: 0 
    Uznesenie schválené – neschválené  
7/ Schvaľuje rokovací poriadok a náplň práce komisií a pracovných skupín obecného zastupiteľstva  
    obce Semerovo. 
    Výsledok hlasovania: za:  7 poslancov 
                                       proti: 1 
                                       zdržali sa:  0 
    Uznesenie schválené – neschválené 
8/ Schvaľuje poriadok odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Semerovo a členov  
     komisií a členov pracovných skupín.. 
     Výsledok hlasovania: za: 8 poslancov 
                                       proti: 0 
                                       zdržali sa: 0 
    Uznesenie schválené – neschválené  

       9/ Schvaľuje uzatvorenie dodatku č. 17 k Zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu uzatvorenej 
dňa 26.2.2003. 

             Výsledok hlasovania: za: 8 poslancov 
                                        proti:  0 
                                        zdržali sa:  0 
     Uznesenie schválené – neschválené.  
10/ Schvaľuje podpísanie dodatku č. 3 k zmluve o dielo 2/2017 s fi Kango, s.r.o. a uhradenie faktúry –  
      neoprávnené výdavky v sume 11 642,- Eur. 

              Výsledok hlasovania: za: 8 poslancov 
                                        proti:  0 
                                        zdržali sa:  0 
      Uznesenie schválené – neschválené 



11/ Za členov v združení Dvory a okolie  a MAS-ky schvaľuje Mgr. Milana Mikulca, Ing. Petra Čelku  
      a Ing. Petra Kardoša 
      Výsledok hlasovania: za:  8 poslancov 
                                        proti: 0   
                                        zdržali sa: 0   
      Uznesenie schválené – neschválené 
12/ Berie na vedomie žiadosti p. Čaplákovej a p. Trnku. 

        13/ Schvaľuje žiadosť spoločenstva vlastníkov bytovky č. 111 na svojpomocnú rekonštrukciu chodníka  
      pred bytovkou a výstavbu altánku  pred vchodom do bytovky.  

              Výsledok hlasovania: za: 8  poslancov 
                                        proti: 0  
                                        zdržali sa:  0 
      Uznesenie schválené – neschválené 
14/ Berie na vedomie majetkové priznanie starostu, hlavného kontrolóra,  riaditeliek ZŠ a MŠ  
      a bývalého starostu. 
15/ Berie na vedomie menovanie zapisovateľky p. Soni Slobodníkovej a organizačno-technickej  
      pracovníčky p. Veroniky Štefánikovej pre voľby do európskeho parlamentu; v obci bude 1 volebný  
      okrsok. 
16/ Schvaľuje predloženie Žiadosti o poskytnutie dotácie v programe „Podpora rozvoja športu na rok  
     2019“ na projekt s názvom “Naše deti a mládež sú naša budúcnos ť – 2“ a súčasne prehlasuje,  
     že má:  

1. na financovanie projektu, na ktorý dotáciu požaduje, zabezpečené spolufinancovanie z 
vlastných zdrojov vo výške stanovenej zákonom, to znamená vo výške 5 % zo sumy projektu 

2. zabezpečené financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel medzi 
celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu v prípade, že 
vzniknú v priebehu realizácie projektu 

3. projekt bude realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky. 
              Výsledok hlasovania: za: 8 poslancov 

                                        proti: 0  
                                        zdržali sa: 0  
      Uznesenie schválené – neschválené 
17/ schvaľuje v zmysle ust. § 9 , ods, 2 zákona číslo 138/1991 zb. v znení neskorších predpisov  
      uzavretie kúpnej zmluvy na odkúpenie nehnuteľnosti vedenej pre kú. Semerovo  ako parc. registra  
      C  , parcelné číslo 299/1-  lesný pozemok vo výmere 4627 m2 podielu ½ Obcou Semerovo od   
      podielového spoluvlastníka  Kamila Kubovicha v kúpnej cene 2 200 €. 

              Výsledok hlasovania: za: 8 poslancov 
                                        proti: 0  
                                        zdržali sa: 0  
      Uznesenie schválené – neschválené 
. 
  
 
V Semerove 08. 03. 2019 
 
 
                                                                                       Mgr. Milan Mikulec, starosta obce, v.r. 
. 
                                                                                                 uznesenie podpísané  08.03. 2019 
Zapísala:    Slobodníková Soňa, v. 
Overovatelia:    Bc. Oľga Gubricová, v.r.                       Ing.  Marek Pípa, PhD., v.r. 
 
 


