
   
 
 

 
 

 

z 22. zasadnutia Obecného   zastupiteľstva   Semerovo 
ktoré  sa  konalo  dňa  09.09.2022  od  18,00  hodiny  v obradnej miestnosti obce Semerovo 

 
Obecné zastupiteľstvo: 
1/ Schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva. 
    Výsledok hlasovania: za:      6      poslancov 
                                       proti:  0 
                                       zdržali sa: 0 
    Uznesenie schválené – neschválené 
 
2/ Schvaľuje za členov návrhovej komisie: predseda: Ing. Marek Šemelák , 
    členovia: Ing. Oľga Otrubová,  Oľga Richterová 
    overovateľov zápisnice: Ing. Peter Kardoš, Ing. Marek Pípa, PhD. 
    a zapisovateľku Ing. Martu   Jamečnú 
    Výsledok hlasovania: za:  6    poslancov 
                                       proti:  0 
                                       zdržali sa: 0 
    Uznesenie schválené – neschválené 
 
3/ Schvaľuje  návrh na 2. úpravu rozpočtu obce a Základnej školy na rok 2022 
    Výsledok hlasovania: za:   6   poslancov 
                                       proti:  0 
                                       zdržali sa: 0 
    Uznesenie schválené – neschválené 
 
4/ Schvaľuje žiadosť Klaudii Čimovej rod. Farkašovej o odkúpenie priľahlého pozemku  p.č.  
   648/16 a 648/28 nachádzajúcej sa v katastri obce Semerovo 
   Výsledok hlasovania: za:  0    poslancov 
                                       proti:  6 
                                       zdržali sa: 0 
    Uznesenie schválené – neschválené 
 
 
5/ Schvaľuje žiadosť občianskeho združenia Lepšosvetko  zastúpenej PaedDr. Dušanom 
    Mikulcom, MHP o prenájom priestorov kuchyne, jedálne a stien v miestnom kultúrnom  
    stredisku Semerovo, prípadne ďalších vhodných priestorov. 
    Výsledok hlasovania: za:  0    poslancov 
                                       proti:  6 
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                                       zdržali sa: 0 
    Uznesenie schválené – neschválené 
 
 
6/ Schvaľuje tvorbu rezervného fondu vytváraného  v zmysle ust. § 18 ods. 2 zák. čís. 

    443/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov,  vo výške 0,5 % z obstarávacích nákladov  na      

    byty  v polyfunkčnom dome  súp. číslo 556  postaveného na CKN parc. číslo kat. ú.  

    Semerovo 222/3, LV číslo  1352, z ktorého sa vytvára  fond  prevádzky, údržby, opráv   

    Výsledok hlasovania: za:    6  poslancov 
                                       proti: 0  
                                       zdržali sa: 0 
    Uznesenie schválené – neschválené 
 
 

7/ Schvaľuje sumu  príspevku do  fondu  prevádzky, údržby, opráv   z nájomného  v obytnom  

    polyfunkčnom dome súpisné číslo 556,  nájomných bytoch č. 1 až 6  od 01.10.2022 takto: 

    trojizbový byt – fond opráv vo výške 15 eur mesačne 

    jednoizbový byt – fond opráv vo výške 8 eur mesačne 

    Výsledok hlasovania: za:  6    poslancov 
                                       proti:  0 
                                       zdržali sa: 0 
    Uznesenie schválené – neschválené 
 
 
8/ Schvaľuje uzavretie dodatkov k  k nájomným zmluvám  na byty č. 1 až 6 v obytnom  

    polyfunkčnom dome súpisné číslo 556, kde sa mení  nájomné  zvýšením o sumu príspevku  

    do   fondu  prevádzky, údržby, opráv    

    Výsledok hlasovania: za:    6  poslancov 
                                       proti: 0   
                                       zdržali sa: 0 
    Uznesenie schválené – neschválené 

 
 

9/ Schvaľuje uzavretie dodatku ku zmluve o výkone správy  v obytnom polyfunkčnom dome  

    súpisné číslo 556 na byt č.  7,  kde sa mení suma príspevku do   fondu  prevádzky, údržby,  

    opráv   na  čiastku  15  eur. 

   Výsledok hlasovania: za:    6     poslancov 



                                       proti:  0 
                                       zdržali sa: 0 
    Uznesenie schválené – neschválené 
 
 
   10/ Schvaľuje dodatok k nájomnej zmluve domu č. 476 na obdobie 1 roka      
         Výsledok hlasovania: za:   6   poslancov 
                                       proti:  0 
                                       zdržali sa: 0 
     Uznesenie schválené – neschválené 
 
 
11/ Berie na vedomie správu audítora z overenia individuálnej účtovnej závierky obce  
      a základnej školy za rok 2021. 
 
12/ Berie na vedomie správu audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky  
      a konsolidovanej výročnej správy obce za rok 2021. 
 
13/ Berie na vedomie aktualizáciu povodňového plánu obce 
 
14/ Berie na vedomie správu riaditeľky Základnej školy Semerovo a riaditeľky Materskej  
      školy Semerovo o pripravenosti na školský rok 2022/2023 
 
 
V Semerove 09.09.2022 
                                                                                      
                                                                                                   .................................................... 
 
                                                                                            Mgr. Milan Mikulec, starosta obce, v.r. 
                                                                                                          uznesenie podpísané                                                                                               
 
Zapísala:   Ing. Marta Jamečná,v.r.       
 
 
 
 
Overovatelia:  
..................................................                                              .................................................... 
       Ing. Peter Kardoš, v.r.                                                          Ing. Marek Pípa, PhD., v.r. 


