
   
 
 

Zo 4. zasadnutia Obecného   zastupiteľstva   Semerovo 
a zhromaždenia obyvateľov obce, 

ktoré  sa  konalo  dňa  14. 06. 2019  od  18,30  hodiny  v  obradnej  miestnosti  obce  Semerovo 
 
 
Obecné zastupite ľstvo:  
 
1/ Schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva. 
    Výsledok hlasovania: za:  9 poslancov 
                                       proti: 0 
                                       zdržali sa: 0 
    Uznesenie schválené – neschválené  
 
2/ Schvaľuje za overovateľov zápisnice : p. Ing. Marek Pípa, PhD., p. Michaela Mokrášová 
    Výsledok hlasovania: za:   9 poslancov 
                                       proti: 0 
                                       zdržali sa: 0 
    Uznesenie schválené – neschválené 
 
3/ Schvaľuje za zapisovateľku: p. Ing. Martu Jamečnú 
    Výsledok hlasovania: za:  9  poslancov 
                                       proti: 0 
                                       zdržali sa: 0 
    Uznesenie schválené – neschválené 
 
 
4/ Schvaľuje za členov návrhovej komisie: p. Ing. Marek Šemelák, p. Lukáš Žáčik, p.Patrik Solnóky 
    Výsledok hlasovania: za:  9  poslancov 
                                       proti: 0 
                                       zdržali sa: 0 
    Uznesenie schválené – neschválené 
 
5/ Berie na vedomie správu z vykonanej kontroly hlavného kontrolóra obce a vykonanie  
    navrhovaných opatrení 
     
6/ Schvaľuje 2. úpravu rozpočtu obce a základnej školy na rok 2019  
    Výsledok hlasovania: za:  9 poslancov 
                                       proti: 0 
                                       zdržali sa: 0 
    Uznesenie schválené – neschválené 
 
7/ Berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce a ZŠ  
 
8/ Schvaľuje záverečný účet obce za rok 2018 a celoročné hospodárenie  s výrokom bez výhrad.    
    Výsledok hlasovania: za:  9  poslancov 
                                       proti: 0 
                                       zdržali sa: 0 
    Uznesenie schválené – neschválené 
 
9/ Schvaľuje VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni pri ZŠ a MŠ 
    Výsledok hlasovania: za:  9 poslancov 
                                       proti: 0 
                                       zdržali sa: 0 
    Uznesenie schválené – neschválené 
 
10/ Berie na vedomie správu riaditeľky ZŠ  



11/ Berie na vedomie správu riaditeľky MŠ   
 
12/ Schvaľuje zámer odpredať/prenajať rodinný dom č. 470 a poveruje starostu obce s prípravou  
      podkladov   k jeho odpredaniu/prenájmu. 
      Výsledok hlasovania: za: 9  poslancov 
                                       proti: 0 
                                       zdržali sa: 0 
     Uznesenie schválené – neschválené 
 
13/  Berie na vedomie žiadosť nájomníkov 5bj na finančné vysporiadanie a žiada starostu pripraviť  
       analýzu a jej predloženie na pracovné stretnutie poslancov. 
        
14/  Schvaľuje a súhlasí s predložením žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu  
        prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR pre účel Podpora zvýšenia ochrany  
        pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov,  
        nadobudnutie budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc podľa § 2 písm. c) bodov 1.  
        až 4. zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR pre  
        projekt s názvom: „Obnova hasi čskej zbrojnice v obci Semerovo II“.  
        Výsledok hlasovania: za: 9   poslancov 
                                       proti: 0 
                                       zdržali sa: 0 
        Uznesenie schválené – neschválené 
 
15/ Schvaľuje  a súhlasí s financovaním projektu s názvom: „Obnova hasičskej zbrojnice v obci  
      Semerovo II“, zabezpečí finančné prostriedky na povinné spolufinancovanie realizovaného  
      projektu vo výške min. 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu a zabezpečí financovanie  
      prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce. 
      Výsledok hlasovania: za: 9   poslancov 
                                       proti: 0 
                                       zdržali sa: 0 
        Uznesenie schválené – neschválené 
 
16/ Schvaľuje a súhlasí s predložením žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly  
      Ministerstva vnútra SR   k Výzve č. III. Prezídia Policajného zboru 2019 na podporu činností  
      súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky podľa § 2 písm. e) zákona č. 526/2010 Z.z.  
      o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR v znení neskorších predpisov pre  
      projekt s názvom „Zvýšenie bezpečnosti chodcov v Obci Semerovo“  
       Výsledok hlasovania: za: 8 poslancov 
                                       proti: 0 
                                       zdržali sa: 0 
       Uznesenie schválené – neschválené 
 
17/ Schvaľuje a súhlasí s financovaním projektu s názvom „Zvýšenie bezpečnosti chodcov v Obci     
      Semerovo“,  zabezpečí finančné prostriedky na povinné spolufinancovanie realizovaného projektu  
      vo výške min. 5% z celkových výdavkov projektu a zabezpečí financovanie prípadných  
      neoprávnených výdavkov  z rozpočtu obce. 
       Výsledok hlasovania: za: 8 poslancov 
                                       proti: 0 
                                       zdržali sa: 0 
       Uznesenie schválené – neschválené 
 
 
18/ Schvaľuje kúpnu zmluvu v zmysle § 9 ods.2) zákona č. 138/1991 Zb.  
     o majetku obcí v znení neskorších predpisov uzavretú medzi : Kamil Kubovich  rod. Kubovich, nar.  
     14.07.1972,  rod. č. 720714/9576 trvale bytom Jaskový rad  1951/93, 831 01 Bratislava, štátny  
     prísl.  SR – ako predávajúci a  Obec Semerovo  – ako kupujúca na kúpu nehnuteľného majetku   
     a to  nehnuteľnosť vedenú   katastrom nehnuteľností pre Obec  Semerovo v kat. úz. Semerovo na  
     liste  vlastníctva číslo 1167  ako parcely registra „ C“ evidované   na katastrálnej mape  
     novovzniknuté parcely podľa GP č. 16/2019 zo dňa 23. 1. 2019 overenom dňa 21. 02. 2019 pod      
     číslom 180/19,  parc. číslo 947/3  – vodná  plocha vo výmere 473 m2, parc. číslo 948/5  –  



       zastavaná plocha    a nádvorie vo výmere 2341 m2,  prevádzaný podiel 1/1 s kúpnou cenou   
       4 800,- €.  
      Výsledok hlasovania: za: 9   poslancov 
                                       proti: 0 
                                       zdržali sa: 0 
       Uznesenie schválené – neschválené 
 
19/ Schvaľuje zámer na vypracovanie zmien a doplnkov územného plánu obce a zároveň poveruje  
      starostu obce  konať v predmetnej veci. 
      Výsledok hlasovania: za:  9 poslancov 
                                       proti: 0 
                                       zdržali sa: 0 
       Uznesenie schválené – neschválené 
 
20/  Schvaľuje zámer na spracovanie štúdie na ČOV a poveruje starostu obce preverením  možností 
       financovania   a prípravou  podkladov k realizácii. 
       Výsledok hlasovania: za: 8  poslancov 
                                       proti: 0 
                                       zdržali sa: 0 
       Uznesenie schválené – neschválené 
 
21/  Poveruje starostu obce rokovať o uzavretí zámennej zmluvy s RKC, farnosťou Semerovo (cena  
       a spôsob zámeny   pozemkov  pre potreby obce vo vlastníctve rímskokatolíckej cirkvi ). 
       Výsledok hlasovania: za: 8  poslancov 
                                       proti: 0 
                                       zdržali sa: 0 
       Uznesenie schválené – neschválené 
 
22/  Berie na vedomie informácie starostu obce  
        
23/  Berie na vedomie informácie zástupcu starostu obce – projekty 
 
 
 
 
 
 
V Semerove 14. 06. 2019 
 
 
                                                                                       Mgr. Milan Mikulec, starosta obce, v.r. 
                                                                                                 uznesenie podpísané  14. 06. 2019 
Zapísala: Ing. Marta Jamečná, v.r.    
 
Overovatelia:              Ing. Marek Pípa, PhD., v.r.                             Michaela Mokrášová, v.r.                               
 




