
   
 
 

 
 

 

z 21. zasadnutia Obecného   zastupiteľstva   Semerovo 
ktoré  sa  konalo  dňa  10.06.2022  od  18,00  hodiny  v obradnej miestnosti obce Semerovo 

 
Obecné zastupiteľstvo: 
1/ Schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva. 
    Výsledok hlasovania: za:    9        poslancov 
                                       proti:  0 
                                       zdržali sa: 0 
    Uznesenie schválené – neschválené 
 
2/ Schvaľuje za členov návrhovej komisie: predseda: Ing. Marek Šemelák , členovia:  
    Ing. Oľga Otrubová, Michaela Mokrášová 
    overovatelia zápisnice: Ing. Peter Kardoš, Oľga Richterová  
    a zapisovateľka: Ing. Marta   Jamečná 
    Výsledok hlasovania: za:    9  poslancov 
                                       proti:  0 
                                       zdržali sa: 0 
    Uznesenie schválené – neschválené 
 
3/  Schvaľuje predloženie ŽoNFP na projekt ,,Zberný dvor v obci Semerovo“ v rámci výzvy  
     na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na  
     triedený zber komunálnych odpadov, 
     kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2021-72 
     Výsledok hlasovania: za:     9  poslancov 
                                       proti:  0 
                                       zdržali sa: 0 
    Uznesenie schválené – neschválené 
 
4/ Schvaľuje spolufinancovanie projektu ,,Zberný dvor v obci Semerovo“ vo výške  
    346 831,37 Eur (tristoštyridsaťšesťtisícosemstotridsaťjeden eur a 37 centov) na  
    stavebnú časť a 256 268,03 Eur (dvestopäťdesiatšesťtisícdvestošesťdesiatosem eur a 3  
    centov) na mechanizáciu – v úhrnnej výške 30 154,97 Eur (tridsaťtisícstopäťdesiatštyri  
    eur a 97 centov) z vlastných prostriedkov obce. Celková výška oprávnených výdavkov 
    projektu: 603 099,40 Eur (šesťstotritisícdeväťdesiatdeväť eur a 40 centov). 
    Výsledok hlasovania: za:  9    poslancov 
                                       proti:  0 
                                       zdržali sa: 0 
    Uznesenie schválené – neschválené 
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5/ Berie na vedomie rozhodnutie komisie určenej obecným zastupiteľstvom na vyhodnotenie  
    verejnej obchodnej súťaže na predaj majetku obce Semerovo vedenom katastrom 
    nehnuteľností pre Obec Semerovo v kat. území Semerovo  na liste vlastníctva číslo  672  
    ako parcely „C“ evidovanej na katastrálnej mape parc .číslo  103 -  zastavaná plocha  
    a nádvorie vo  výmere 516 m2, parc .číslo  104 -  záhrada vo  výmere 1613 m2, rodinný  
   dom súp. číslo 404 postavený n CKN parc.číslo  103 
 

6/ Schvaľuje uzavretie kúpnej zmluvy na predaj majetku obce Semerovo vedenom katastrom 
    nehnuteľností pre Obec Semerovo v kat. území Semerovo  na liste vlastníctva číslo  672  
    ako parcely „C“ evidovanej na katastrálnej mape parc .číslo  103 -  zastavaná plocha  
    a nádvorie vo  výmere 516 m2, parc .číslo  104 -  záhrada vo  výmere 1613 m2, rodinný  
   dom súp. číslo 404 postavený n CKN parc.číslo  103 verejnou obchodnou súťažou, kde na  
   strane predávajúceho je: Obec Semerovo, 941 32 Semerovo 345, IČO: 00309257, zastúpená  
   starostom obce Mgr. Milanom Mikulcom a na strane kupujúceho je: Ing. Marek Polák, rod. 
   Polák nar. 25.02.1966 rod. čís.  66 02 25 /6133 trvalo  bytom 941 31 Branovo č. 11,  štátny  
   prísl. SR v kúpnej cene 29 200 Eur. 
   Výsledok hlasovania: za:   9   poslancov 
                                       proti:  0 
                                       zdržali sa: 0 
    Uznesenie schválené – neschválené 
 
7/ Berie na vedomie rozhodnutie komisie na určenej obecným zastupiteľstvom na  
    vyhodnotenie  obchodnej verejnej súťaže  na predaj nehnuteľného majetku obce  vedenom    
    katastrom nehnuteľností pre Obec Semerovo v kat. území Semerovo  na liste vlastníctva 
    číslo  51 ako parcely „C“ evidovanej na katastrálnej mape parc .číslo  8/7 -  zastavaná  
    plocha a nádvorie vo  výmere 469 m2, parc .číslo  8/8 -  záhrada vo  výmere 1357 m2,  
    rodinný dom súp. číslo 307 postavený n CKN parc.číslo  8/7 
 
8/ / Schvaľuje uzavretie kúpnej zmluvy na predaj majetku obce Semerovo vedenom katastrom 
      nehnuteľností pre Obec Semerovo v kat. území Semerovo  na liste vlastníctva číslo  51  
     ako parcely „C“ evidovanej na katastrálnej mape parc .číslo  8/7 -  zastavaná plocha 
     a nádvorie vo  výmere 469 m2, parc .číslo  8/8 -  záhrada vo  výmere 1357 m2, rodinný  
     dom súp. číslo 307 postavený n CKN parc.číslo  8/7 verejnou obchodnou súťažou, kde  
     na strane predávajúceho je: Obec Semerovo, 941 32 Semerovo 345, IČO: 00309257,  
     zastúpená starostom obce Mgr. Milanom Mikulcom a na strane kupujúceho je: Ing. Marek 
     Polák, rod. Polák nar. 25.02.1966 rod. čís.  66 02 25 /6133 trvalo  bytom 941 31 Branovo  
     č.11,  štátny prísl. SR v kúpnej cene 25 200 Eur. 
     Výsledok hlasovania: za:   9   poslancov 
                                       proti:  0 
                                       zdržali sa: 0 
     Uznesenie schválené – neschválené 



 
9/ Schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o dodatku č. 3  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:        9      poslancov 
                                     proti: 0 
                                     zdržali sa: 0 
    Uznesenie schválené -  neschválené 

 
10/ Schvaľuje kronikárske zápisy za rok 2020 
     Výsledok hlasovania: za:    9   poslancov 
                                     proti: 0 
                                     zdržali sa: 0 
    Uznesenie schválené -  neschválené 
 
11/ Schvaľuje utvorenie jedného volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí  
      2022, určuje volebnú miestnosť   v zasadačke Obecného úradu Semerovo a súčasne určuje  
      9 poslancov vo volebnom obvode. 
      Výsledok hlasovania: za:    9    poslancov 
                                     proti: 0 
                                     zdržali sa: 0 
    Uznesenie schválené -  neschválené 
 
 
V Semerove 10.06.2022 
                                                                                      
                                                                                                   .................................................... 
 
                                                                                                  Mgr. Milan Mikulec, starosta obce,v.r. 
                                                                                                             uznesenie podpísané                                                                                               
 
Zapísala:   Ing. Marta Jamečná, v.r.       
 
 
 
 
Overovatelia:  
 
 
..................................................                                              .................................................... 
       Ing. Peter Kardoš,v.r.                                                                  Oľga Richterová, v.r. 


