
Zápisnica 
z rokovania Obecného  zastupiteľstva   Obce  Semerovo 

 konaného  dňa 3.9. 2021 
 
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 a zamestnancov obce.  
Starosta  zistil  uznášaniaschopnosť    obecného  zastupiteľstva,  prítomných bolo 9 
poslancov,   obecné zastupiteľstvo  je uznášaniaschopné. Poslankyňa Ing. Oľga 
Otrubová hlasovala od bodu 3. 
Výsledok hlasovania: za  8  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. 
a Oľgu Richterovú,  za zapisovateľku: Ing. Martu Jamečnú. 
Výsledok hlasovania: za 8 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,  Michaela Mokrášová. 
a Patrik Solnoky. 
Výsledok hlasovania: za  8 poslancov 

proti: 0 
 zdržali sa: 0  
Návrhová komisia bola schválená. 

3.  Schvaľuje návrh na 1.úpravu rozpočtu obce a Základnej školy na rok 2021 

Bod 3 pojednáva o 1. úprave rozpočtu obce a Základnej školy na rok 2021. 
Významnou položkou v časti bežné príjmy je dotácia MV SR za testovanie COVID-19 
v sume 38 065 Eur, dotácia na Sčítanie obyvateľov domov a bytov v sume  3870 Eur. 
Uvedené položky sa premietnu i v časti bežné výdavky v rovnakej sume.  Školská 
jedáleň pri Základnej škole prijala dotáciu na nákup konvektomatu v sume 4 992 Eur. 
Na základe rozhodnutia Ministerstva životného prostredia SR obci Semerovo bola 
priznaná dotácia v rámci Programu obnovy dediny ,,Zeleň v Semerove“ vo výške 



5 000 Eur. Uvedená suma bola zapracovaná aj vo výdavkovej časti – kapitál s tým, že 
obec má na uvedenom projekte spoluúčasť vo výške 264 Eur. 

Výsledok hlasovania: za  9 poslancov 
proti: 0 

 zdržali sa: 0  
Návrh na 1. úpravu rozpočtu obce a Základnej školy na rok 2021 bol schválený. 

 

4.  Schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o dodatku č. 2 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 

Od 1.8.2021 došlo k zmene dotácií poskytovaných na zlepšenie stravovacích návykov 
detí. Pred zmenou platilo, že v ZŠ malo každé dieťa  nárok na obedy ,,zadarmo“. To 
isté platilo aj v prípade predškolákov v MŠ a detí v hmotnej núdzi. Príspevok štátu 
bol vo výške 1,20 Eur. Po 1.8.2021 došlo k zmenám, ktoré sú platné od začiatku 
školského roka 2021/2022. Príspevok štátu je vo výške 1,30 Eur. Avšak nárok majú 
žiaci ZŠ, ktorí sú v hmotnej núdzi a stravníci vo veku 15 rokov. Čo sa týka MŠ na 
štátnu dotáciu 1,30 Eur majú nárok predškoláci a deti v hmotnej núdzi. Uvedeným 
dodatkom sa upravila aj výška obedov pre ostatných stravníkov a to na sumu 1,80 
Eur za obed. 

Výsledok hlasovania: za  9 poslancov 
proti: 0 

 zdržali sa: 0  
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o dodatku č. 2 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 bolo schválené. 

 

5. Schvaľuje revitalizáciu parku v centre obce Semerovo podľa vypracovanej 
projektovej dokumentácie v maximálnej výške  60 000 Eur a zároveň 
poveruje starostu obce Semerovo so začatím realizácie verejného 
obstarávania  

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva zo dňa 29.03.2021 bol schválený zámer na 
revitalizáciu parku v centre obce v odhadovanej sume 20 000 Eur.  Na základe 
približného rozpočtu poskytnutého spoločnosťou Hold, s.r.o. revitalizácia parku 
bude v maximálnej sume 60 000 Eur.  Revitalizácia bude prebiehať v troch etapách 



a to chodník, osvetlenie chodníka a výsadba zelene. Poslanci obecného zastupiteľstva 
poverili starostu obce Semerovo so začatím realizácie verejného obstarávania. 

Výsledok hlasovania: za  9 poslancov 
proti: 0 

 zdržali sa: 0  
Revitalizácia parku v centre obce Semerovo podľa vypracovanej projektovej 
dokumentácie v maximálnej výške 60 000 Eur  bola schválená.  

 

6. Berie na vedomie správu riaditeľa Základnej školy a riaditeľky Materskej 
školy o pripravenosti na školský rok 2021/2022. 

V bode 6 riaditeľ Základnej školy Semerovo informoval starostu obce a poslancov 
obecného zastupiteľstva o pripravenosti na nový školský rok 2021/2022. Pani 
riaditeľka Materskej školy Semerovo sa nemohla zúčastniť zasadnutia obecného 
zastupiteľstva. S pripravenosťou MŠ na školský rok 2021/2022 informovala pani 
učiteľka MŠ Zuzana Rakušanová. 
 
 

7. Diskusia 

V rámci diskusie sa nastolila problematika vrakov /odstavených motorových 
vozidiel/, ktoré mnohokrát blokujú prístup techniky počas vykonávania zimnej 
údržby v obci. Majitelia vrakov budú upovedomení, aby vraky odstránili a tým 
zabezpečili bezproblémový prístup techniky. 

 

8. Správa predsedu návrhovej komisie 

Uznesenie z 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Semerovo predniesol 
predseda návrhovej komisie Ing. Marek Šemelák. 
 
 

9. Záver 
 
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie obecného 
zastupiteľstva. 
 
 
V Semerove, dňa 03.09.2021 
 
 
 
.........................................................                             ............................................................ 



zapisovateľ: Ing. Marta Jamečná,v.r                starosta obce: Mgr. Milan Mikulec, v.r.  
  
 
 
 
 
..............................................................               ........................................................................ 
overovatelia zápisnice: Oľga Richterová, v.r.              Ing. Marek Pípa, PhD., v.r. 
 

 
 

 

 


