
Zápisnica 
z rokovania Obecného  zastupiteľstva   Obce  Semerovo 

 konaného  dňa 09.12.2021 
 
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 7 
poslancov,   obecné zastupiteľstvo  je uznášaniaschopné. Poslankyne Oľga 
Richterová a Michaela Mokrášová sa ospravedlnili za neprítomnosť. 
Výsledok hlasovania: za  7  poslancov 

proti: 0 
 zdržali sa: 0  
Program rokovania bol schválený. 
 

2. Vymenovanie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
Za  overovateľov zápisnice starosta obce vymenoval:   Ing. Gabrielu Pípovú a Ing. 
Oľgu Otrubovú,  za zapisovateľku: Ing. Martu Jamečnú. 
Výsledok hlasovania: za 7 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,  Ing. Marek  Pípa, PhD. 
a Patrik Solnoky. 
Výsledok hlasovania: za   7 poslancov 

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

3. Berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce 
a základnej školy na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024. 

Hlavný kontrolór obce Ing. Branislav Arpáš v bode 3 predniesol svoje odborné 
stanovisko k rozpočtu obce a základnej školy na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 
a 2024. Návrh rozpočtu je zostavený ako vyrovnaný s celkovým objemom príjmov 
a výdavkov v rovnakom objeme 1 122 260,00 Eur. Vyrovnanosť rozpočtu môžu  
ovplyvniť niektoré rizikové faktory najmä nedosiahnutie stanovených príjmov 
obecného rozpočtu a krytie nepredvídaných výdavkov. Za rizikový faktor tiež 



uviedol pokračujúcu situáciu spôsobenú pandémiou ochorenia Covid-19. V prípade 
pretrvávajúcej pandémie môže dôjsť k zníženiu podielových daní. Túto skutočnosť 
odporúča sledovať predikcie vydávané príslušnými orgánmi a prípadné korekcie 
zohľadniť v rámci hospodárenia obce v roku 2022. Na základe uvedených 
skutočností odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť rozpočet obce Semerovo  na 
rok 2022 schváliť a rozpočet obce Semerovo na roky 2023 – 2024 vziať na vedomie. 

 

4. Schvaľuje rozpočet obce  a základnej školy na rok 2022 bez programovej 
štruktúry 

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili rozpočet obce a základnej školy na rok 
2022 bez programovej štruktúry. Rozpočet obce na rok 2022 bol zostavený ako 
vyrovnaný. Bežné príjmy sú vo výške 1 082 260 Eur; kapitálové príjmy 30 000 Eur 
a príjmové finančné operácie 10 000 Eur. Čo sa týka výdavkovej  časti rozpočtu bežné 
výdavky obce sú vo výške 501 958 Eur, kapitálové výdavky obce 69 502 Eur 
a výdavkové finančné operácie 3 230 Eur. Základná škola Semerovo má vo 
výdavkovej časti rozpočtu rozpočtované bežné výdavky vo výške 547 570 Eur. 
Výsledok hlasovania: za   7 poslancov 

proti: 0 
 zdržali sa: 0  
Rozpočet obce a základnej školy na rok 2022 bez programovej štruktúry bol 
schválený. 
 
 

5. Berie na vedomie návrh rozpočtu obce a základnej školy na roky 2023 
a 2024 

Poslanci obecného zastupiteľstva vzali na vedomie návrh rozpočtu obce a základnej 
školy na roky 2023 a 2024. 
    

6. Schvaľuje dodatok č. 20 k zmluve o zriadení Spoločného stavebného úradu 
s mestom Nové Zámky. 

V bode 6 bol schválený dodatok č. 20 k zmluve o zriadení Spoločného stavebného 
úradu s mestom Nové Zámky. 
Výsledok hlasovania: za   7 poslancov 

proti: 0 
 zdržali sa: 0  
Obecné zastupiteľstvo schválilo dodatok č. 20 k zmluve o zriadení Spoločného 
stavebného úradu s mestom Nové Zámky. 
 

7. Schvaľuje vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku 
a záväzkov Obce, MŠ a ZŠ k 31. 12. 2021 
    - komisia na inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku 
a záväzkov obce v zložení:  Ing. Marta Jamečná,  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. 

V bode 7 obecné zastupiteľstvo schválilo  vykonanie inventarizácie majetku, 
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce, MŠ a ZŠ k 31.12.2021 . 

Výsledok hlasovania: za  7 poslancov 

proti: 0 
 zdržali sa: 0  
 
Obecné zastupiteľstvo schválilo vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov 
a rozdielu majetku a záväzkov obce,  MŠ a ZŠ k 31.12.2021. 
 

8. Schvaľuje pridelenie finančných prostriedkov pre žiadateľov dotácie na 
rok 2022 – ZPCCH a SZTP 1 600 Eur, Dobrovoľný hasičský zbor  600 Eur, 
Priatelia školy v Semerove 400 Eur, FC Semerovo 12 500 Eur, MO Matice 
slovenskej Semerovčan 1 400 Eur, RKC Farnosť Semerovo 1000 Eur. 

Na základe predložených žiadostí obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosti 
o pridelenie finančných prostriedkov na rok 2022. 
Výsledok hlasovania: za  7 poslancov 

proti: 0 
 zdržali sa: 0  
Obecné zastupiteľstvo schválilo pridelenie finančných prostriedkov pre žiadateľov 
dotácie na rok 2022 – ZPCCH a SZTP 1 600 Eur, Dobrovoľný hasičský zbor  600 Eur, 
Priatelia školy v Semerove 400 Eur, FC Semerovo 12 500 Eur, MO Matice slovenskej 
Semerovčan 1 400 Eur, RKC Farnosť Semerovo 1000 Eur. 
 

9. Schvaľuje odpis nevymožiteľných pohľadávok – daňových i nedaňových. 
Bod 9 pojednáva o odpise pohľadávok daňových aj nedaňových, ktoré nie je možné 
zinkasovať od dlžníkov z dôvodu odsťahovanie a úmrtia. Čo sa týka nedaňových 
pohľadávok ide o výšku 1 246,83 Eur a daňové pohľadávky sú vo výške 691,10 Eur. 
Výsledok hlasovania: za  7 poslancov 

proti: 0 
 zdržali sa: 0  
Obecné zastupiteľstvo schválilo odpis nevymožiteľných pohľadávok – daňových 
i nedaňových. 
 

10. Obecné zastupiteľstvo Obce Semerovo schvaľuje  uzavretie  kúpnej 
zmluvy  uzavretej Obcou Semerovo na  strane kupujúcej s Rudolf  Balogh 



bytom G. Bethlena 1738/16, 940 01 Nové Zámky Dušan  Balogh bytom S. H. 
Vajanského  4986/45, 940 01 Nové Zámky, Karla Baráková bytom U rybníku 
1569/9, 792 01 Bruntál, ČR, Alena Bachorecová bytom Kvetná 2554/48, 947 01 
Hurbanovo, Oľga Baloghová bytom S.H. Vajanského 5438/44, 940 01 Nové 
Zámky, Pavol Balogh bytom B. Němcovej 4, 940 01 Nové Zámky, Milan 
Balogh bytom Gen. Svobody 573, 793 05 Moravský Beroun, ČR, Svatava 
Ciemalová bytom Staré Město u Bruntálu č. 118, 790 12 Bruntál, ČR, Pavla 
Baloghová bytom Brožíkova 4a), 792 01 Bruntál, ČR   na strane 
predávajúcich,na kúpu nehnuteľností vedených katastrom nehnuteľností 
pre obec Semerovo kat. úz. Semerovo na liste vlastníctva číslo  866 ako 
parcely registra „C“ vedené na katastrálnej mape parc. číslo 33 -  zastavaná   
plocha a nádvorie vo výmere  571m2 , parc. číslo 34 -  záhrada vo výmere  
1968 m2 a  dom súp. číslo 343  postavený na CKN   parc.číslo  33,  v podiele 
672/720 s kúpnou cenou je 20.067 €. 

 
Uvedený bod pojednáva o uzavretí kúpnej zmluvy uzavretej medzi obcou Semerovo 
a uvedenými predávajúcimi. Predmetom kúpnej zmluvy je nehnuteľnosť LV 866, 
parc.č. 33 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 571 m2, parc. číslo 34 – záhrada 
vo výmere 1 968 m2 a dom súp.číslo 343 postavený na CKN parc. číslo 33, v podiele 
672/720 s kúpnou cenou 20 067 Eur. 

Výsledok hlasovania: za  7 poslancov 

proti: 0 
 zdržali sa: 0  
Obecné zastupiteľstvo schválilo  uzavretie kúpnej zmluvy na uvedenú nehnuteľnosť. 

 

11. Schvaľuje kronikárskej zápisy za rok 2019 

Bod 11 pojednáva o kronikárskych zápisoch za rok 2019. 

Výsledok hlasovania: za  7 poslancov 

proti: 0 
 zdržali sa: 0  
Obecné zastupiteľstvo schválilo kronikárske zápisy za rok 2019. 

 

12. Schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy na bytový dom č.5 s podlahovou 
plochou 44,11 m2 v obytnom polyfunkčnom dome súp.č. 556 postavenom na 
parc. č. 222/3 vedenom na LV č. 1352 v kat. území obce Semerovo 
s nájomkyňou Romanou Norovskou. 



Na obecný úrad bola doručená žiadosť p. Norovskej, ktorá prejavila záujem o nájom 
v uvedenom bytovom dome.  P. Norovská spĺňala všetky podmienky nájmu. 

Výsledok hlasovania: za  7 poslancov 

proti: 0 
 zdržali sa: 0  
Obecné zastupiteľstvo schválilo Schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy na bytový 
dom č.5 s podlahovou plochou 44,11 m2 v obytnom polyfunkčnom dome súp.č. 556 
postavenom na parc. č. 222/3 vedenom na LV č. 1352 v kat. území obce Semerovo 
s nájomkyňou Romanou Norovskou. 

 

13. Diskusia 

V rámci diskusie bola spustená prezentácia ako zhrnutie roku 2021, to znamená 
stanovenie cieľov poslancov obecného zastupiteľstva a ich naplnenie. 

 

14. Správa predsedu návrhovej komisie 

Uznesenie z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Semerovo predniesol 
predseda návrhovej komisie Ing. Marek Šemelák. 
 
 

15. Záver 
 
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie obecného 
zastupiteľstva. 
 
 
V Semerove, dňa 09.12.2021 
 
 
 
.........................................................                             ............................................................ 
zapisovateľ: Ing. Marta Jamečná,v.r                starosta obce: Mgr. Milan Mikulec, v.r.  
  
 
 
 
 
..............................................................               ........................................................................ 
overovatelia zápisnice: Ing. Oľga Otrubová, v.r.              Ing. Gabriela Pípová, v.r. 
 



 
 

 

 


