
   
 
 

z 8. zasadnutia Obecného   zastupiteľstva   Semerovo 
a zhromaždenia obyvateľov obce, 

ktoré  sa  konalo  dňa  14.12. 2019  od  16,00  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 členov návrhovej komisie: Ing. Mareka Šemeláka, Ing. Mareka Pípu PhD. a Dušana  
    Bagalu,  overovateľov zápisnice Ing. Petra Kardoša a Patrika Solnokyho a zapisovateľku Ing.  
    Martu Jamečnú.     
    Výsledok hlasovania: za:  8   poslancov 
                                       proti:  0 
                                       zdržali sa:0   
    Uznesenie schválené – neschválené 
 
3/ Berie na vedomie zloženie sľubu matrikárky obce Semerovo Ing. Marty Jamečnej 
 
4/ Schvaľuje 3. úpravu rozpočtu obce Semerovo a Základnej školy na rok 2019. 
    Výsledok hlasovania: za: 8    poslancov 
                                       proti:  0 
                                       zdržali sa: 0  
    Uznesenie schválené – neschválené 
 
5/ Schvaľuje rozpočet obce a základnej školy na rok 2020 bez programovej štruktúry  
Výsledok hlasovania: za: 8 poslancov 
                                   proti: 0 
                                   zdržali sa: 0 
Uznesenie schválené – neschválené 
 
6/ Berie na vedomie návrh rozpočtu obce a základnej školy na roky 2021 a 2022. 
 
7/ Berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce a základnej školy na rok 
    2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 
 
8/ Schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2020 
   Výsledok hlasovania: za: 8   poslancov 
                                     proti: 0 
                                     zdržali sa: 0 
   Uznesenie schválené – neschválené  
 
9/ Poveruje hlavného kontrolóra vykonaním kontrolnej činnosti podľa predloženého plánu kontrolnej 
    činnosti na 1. polrok 2020.    
 
10/ Schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2019 o miestnych daniach  
      Výsledok hlasovania: za: 8    poslancov 
                                        proti:  0 
                                        zdržali sa:  0 
     Uznesenie schválené – neschválené 
 
11/ Berie na vedomie dodatok č. 2/2019 k zmluve o dielo č.26 – Semerovo /2019 zo spoločnosťou 
      Brantner s.r.o. Nové Zámky 
 



12/ Schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 o miestnych poplatkoch za komunálne 
      odpady a drobné stavebné odpady. 
      Výsledok hlasovania: za: 8    poslancov 
                                         proti:  0 
                                         zdržali sa:  0 
      Uznesenie schválené – neschválené 
 
13/ Schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 o dodatku č. 1 ku Všeobecne záväznému 
      nariadeniu obce Semerovo č. 1/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej 
      jedálni pri ZŠ a v školskej jedálni pri MŠ, v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Semerovo. 
      Výsledok hlasovania: za:  8   poslancov 
                                         proti:  0 
                                         zdržali sa:  0 
      Uznesenie schválené – neschválené 
 
14/ Schvaľuje vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Obce, MŠ 
      a ZŠ k 31. 12. 2019 
        - komisia na inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce v zložení: 
        Ing. Marta Jamečná, Veronika Štefániková, Soňa Slobodníková, Ildikó Sláviková  
       - inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ZŠ a inventarizáciu majetku MŠ  
         zodpovedný riaditeľ ZŠ a riaditeľka MŠ,   

                - hlavná  inventarizačná komisia a komisia na vyradenie upotrebeného a nevyužiteľného majetku:                                               
                členovia komisie finančno-rozvojovej, stavebnej a dopravnej, obecný kontrolór   a predsedu hlavnej   
                inventarizačnej komisie - starostu obce. 

       Výsledok hlasovania: za: 8   poslancov 
                                         proti:  0 
                                         zdržali sa:  0 
       Uznesenie schválené – neschválené 
 
15/ Schvaľuje dodatok č.18 k zmluve o zriadení Spoločného stavebného úradu s mestom Nové Zámky 
      Výsledok hlasovania: za:  8   poslancov 
                                         proti:  0 
                                         zdržali sa:  0 
      Uznesenie schválené – neschválené 
 
16/ Berie na vedomie menovanie zapisovateľky okrskovej volebnej komisie, organizačno-technickej  
     pracovníčky pre voľby do NR SR 2020, určenie volebnej miestnosti. V obci je zriadený jeden 
     volebný okrsok a miestom pre vylepovanie plagátov je vitrína pri vstupe do areálu MKS.   
 
17/ Schvaľuje zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce 
      Výsledok hlasovania: za: 8     poslancov 
                                         proti:  0 
                                         zdržali sa:  0 
        Uznesenie schválené – neschválené 
 
18/ Schvaľuje zásady hospodárenia s majetkom obce 
      Výsledok hlasovania: za:  8   poslancov 
                                         proti:  0 
                                         zdržali sa:  0 
     Uznesenie schválené – neschválené  
 
19/ Schvaľuje predložené návrhy na úpravu kronikárskych zápisov 
       Výsledok hlasovania: za: 1   poslancov 
                                         proti:  7 
                                         zdržali sa:  0 
       Uznesenie schválené – neschválené  
 
20/ Schvaľuje kronikárske zápisy za obdobie od 15.12.2014 do 31.12.2018. 
      Výsledok hlasovania: za:   7  poslancov 
                                         proti: 1 



                                       zdržali sa:  0 
      Uznesenie schválené – neschválené 
 
21/ Berie na vedomie správu škodovej komisie 
 
22/ Schvaľuje uzatvorenie dodatku k zmluvy na poskytovanie právnych služieb od 01. 01. 2020.. 
      Výsledok hlasovania: za:  8   poslancov 
                                        proti:  0 
                                        zdržali sa: 0  
     Uznesenie schválené – neschválené 
  
23/ Schvaľuje  v  zmysle § 9 ods. 2)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších  
     predpisov  kúpnu zmluvu  uzavretú medzi: 
     l. a) Dušan Bórik  rod. Bórik  nar. 13.08.1971 rod. číslo 71 08 13 / 6926 trvale bytom 941 42 Veľké 
     Lovce  č. 609 , štátny prísl. SR, ženatý a manželka 
     b) Eva Bóriková rod Mellenová.  nar. 25.07.1974 rod. číslo 74 57 25 /6972, trvale bytom 941 42 
     Veľké Lovce č. 609, štátna prísl. SR, vydatá  ako predávajúci  a 
     II. Obec Semerovo  -  ako kupujúca 
     na kúpu  nehnuteľného  majetku  vedeného  katastrom nehnuteľností pre Obec Semerovo v kat. 
     úz. Semerovo  liste vlastníctva číslo 1236 ako parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape, 
     ako parc. číslo 230/4 – zastavaná  plocha a nádvorie  vo výmere  1179 m2 v kúpnej cene 4 000 Eur  
     a  predajňa – obchod  súp. číslo  735 postavená na CKN parc.čís.  230/4, prevádzaný podiel  1/1,   
     s kúpnou cenou 6 000 Eur. 
      Výsledok hlasovania: za:  7   poslancov 
                                        proti:  0 
                                        zdržali sa: 1  
     Uznesenie schválené – neschválené 
 
24/ Schvaľuje zámer na odpredaj rodinného domu súpisné číslo 470 formu obchodnej verejnej súťaže. 
      Výsledok hlasovania: za:  8  poslancov 
                                        proti:  0 
                                        zdržali sa:  0 
     Uznesenie schválené – neschválené 
 
25/ Berie na vedomie žiadosti organizácií obce na  dotácie na rok 2020  
 
26/ Schvaľuje jednorazový finančný dar pre obce Kolíňany - Jelenec vo výške 500 Eur na čiastočné  
      zmiernenie následkov dopravnej nehody, a pre mesto Prešov  jednorazový finančný dar vo výške  
      500 Eur na zmiernenie následkov požiaru obytného domu. 
      Výsledok hlasovania: za:    8 poslancov 
                                         proti: 0  
                                         zdržali sa:  0 
     Uznesenie schválené – neschválené 
 
27/ Berie na vedomie žiadosť školskej jedálne pri ZŠ na dovybavenie školskej kuchyne. 
 
28/ Berie na vedomie žiadosť o prefinancovanie asistenta v ZŠ 
 
29/ Berie na vedomie žiadosť RKC farnosti Semerovo na príspevok na opravu fasády rímsko- 
      katolíckeho farského kostola. 
 
V Semerove 14.12.2019 
                                                                                                  Mgr. Milan Mikulec, starosta obce, v.r. 
                                                                                                  uznesenie podpísané 14. 12. 2019 
Zapísala:   Ing. Marta Jamečná, v.r. 
 
Overovatelia:  Ing. Peter Kardoš, v.r.                               Patrik Solnoky, v.r.                                       
 


