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1. OBEC A SAMOSPRÁVA 
 

1.1 Zamestnanci a poslanci obce Semerovo 
 

Starosta obce : Mgr. Milan Mikulec, ktorý zložil zákonom predpísaný sľub 
29.11.2018. 
Zástupca starostu obce : Ing. Peter Čelko 
 
Poslanci Obecného zastupiteľstva: Dušan Bagala, Bc.Oľga Gubricová ( do 
7.6.2019 vydatá Otrubová) , Ing. Peter Kardoš, Michaela Mokrášová, Ing. 
Marek Pípa PhD., Patrik Solnoky, Ing. Marek Šemelák, Lukáš Žáčik.  
 
Členovia komisií: 
Komisia finančno-rozvojová, stavebná a dopravná: Ing. Marek Šemelák 
(predseda), Ing. Peter Kardoš, Ing. Peter Čelko, Ivan Bašťovanský, Marek 
Lisický 
 
Komisia kultúrno-spoločenská s športová : Patrik Solnoky (predseda ), Bc. 
Oľga Otrubová, Michaela Mokrášová 
 
Komisia bezpečnostno-poriadková, a ochrany životného prostredia: 
Lukáš Žáčik (predseda ), Dušan Bagala, Ing. Marek Pípa, PhD.,Kristián 
Jamečný, Mgr. Jozef Vetter, Oľga Richterová 
 
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií: Ing. 
Peter Kardoš, Ing. Peter Čelko, Patrik Solnoky 
 
Pracovná skupina pre sociálne záležitosti: Oľga Lamyová (predseda ), 
Anna Šurániová, Ing. Štefan Havlík, Ing. Tibor Havlík, Ing. Peter Čelko str.  
 
Členovia rady Základnej školy : Ing. Marek Šemelák, Michaela 
Mokrášová, Bc.Oľga Otrubová 
Členovia rady Materskej školy: Ing. Peter Kardoš 
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OZ poverilo výkonom funkcie sobášiacich : Mgr. Milan Mikulec, Ing. 
Marek Šemelák, Michaela Mokrášová, Patrik Solnoky 
 
Obecný úrad v roku 2019 pracoval v zložení:  

Soňa Slobodníková - vyberanie poplatkov v hotovosti do pokladne od 

občanov, výplata mzdy pracovníkom, účtovníctvo a rozpočtovníctvo 
pokladne obce, evidencia obyvateľov – prihlasovanie, odhlasovanie, 

narodenie, úmrtie, stály zoznam voličov, hodnotenia na občanov , 
potvrdenia o pobyte, vedenie registratúrneho poriadku , starostlivosť 
o archív, evidencia miestneho poplatku za komunálny odpad, 
osvedčovanie listín a podpisov, zástupkyňa matrikárky, vedúca 
miestneho kultúrneho strediska, vedúca obecnej knižnice, sociálna 

agenda , hmotná núdza, školské pomôcky detí MŠ a ZŠ, pomoc pri 
natáčaní videozáznamov, fotodokumentácia, štatistické hlásenia – 
kultúra, knižnica, evidencia obyvateľov, vedenie evidencie cintorína , 
hlásenie v miestnom rozhlase , vzájomné zastupovanie pri vybavovaní 

občanov, pomoc pri organizovaní podujatí. 

Ildikó Sláviková - sociálna agenda a  opatrovateľská služba a  kontrola 

jej činnosti –  delimitované činnosti, agenda stavebného a územného 
poriadku a  spolupráca so spoločnou stavebnou úradovňou – 
delimitované činnosti, ochrana ovzdušia a životného prostredia – 
delimitované činnosti, matrikárka, osvedčovanie listín a podpisov, 

evidencia dane z nehnuteľnosti, evidencia a rozhodnutia hracie 
a výherné  automaty, registrácia SHR, nájomné zmluvy na byty, 
evidencia a organizácia civilnej obrany, práca, vybavenosť obce, 
regionálna, byty a výstavba, vzájomné zastupovanie pri vybavovaní 
občanov. 

     Veronika Štefániková, Ing. Marta Jamečná - obecná účtovníčka,      

     evidencia majetku a jej inventarizácia, rozpočet, fakturácia, mzdové   

     účtovníctvo, administratívno-personálne práce, matrikárka,  
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osvedčovanie listín a podpisov, štatistika vychádzajúca z účtovníctva : 

majetok, daňové priznania, mzdy aj MŠ, odvody soc., zdrav. poisťovňa,  

daň zo mzdy,  štatistika TKO, štatistika školstva, vzájomné zastupovanie 

pri vybavovaní občanov. 

 
1.2 Zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 
Obecné zastupiteľstvo rokovalo  7 x , zo zasadnutí sa vyhotovuje video 
dokument, ktorý je zverejňovaný na www.semerovo.eu. 
 
Druhé zasadnutie Obecného zastupiteľstva Semerovo a zhromaždenia 
obyvateľov obce, sa konalo dňa 11. 01. 2019 z uznesení vyberáme: 
 
-  Obecné zastupiteľstvo:  
3/ Schvaľuje rozpočet obce a základnej školy na rok 2019 bez programovej 
štruktúry.  
4/ Berie na vedomie návrh rozpočtu obce a základnej školy na roky 2020  a 
2021.  
5/ Berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu 
obce a základnej školy na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021.  
6/ Schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. 
polrok 2019.  
7/ Poveruje hlavného kontrolóra vykonaním kontrolnej činnosti podľa 
predloženého plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019.  
8/ Schvaľuje predsedov komisií a pracovnej skupiny pre volebné obdobie 
2018 - 2022:  
- Komisia finančno-rozvojová, stavebná a dopravná - Ing. Marek Šemelák,  
- Komisia kultúrno-spoločenská a športová - Patrik Solnoky, Komisia 
bezpečnostno-poriadková a ochrany životného prostredia - Lukáš Žáčik, 
 - Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií - Ing. 
Peter Kardoš,  
- Pracovná skupina pre sociálne záležitosti - Oľga Lamyová.  
9/ Berie na vedomie majetkové priznanie starostu obce. 
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10/ Schvaľuje pridelenie finančných prostriedkov pre žiadateľov dotácie, 
a to: - Cesta sv. Františka z Assisi 500,  Priatelia školy v Semerove - RZ 400, 
FC Semerovo 16 200, Rímskokatolícka cirkev, farnosť Semerovo 1 100, 
Základná organizácia ZPCCH a SZTP 840, MO MS Semerovo 1 100, Mgr. 
Jozef Vetter 160, Divadelný súbor ÚSMEV 2 200, DHZ 370, 
11/ Schvaľuje výsledok verejného obstarávania na zimnú údržbu 
miestnych komunikácií a podpísanie zmluvy s firmou Košán – Obnova, 
s.r.o. Nové Zámky. 
12/ Schvaľuje výsledok verejného obstarávania na poradenské služby pre 
obstarávanie a podpísanie zmluvy so spoločnosťou AMIRE, s.r.o. Levice. 
13/ Schvaľuje podpísanie zmluvy o humanitárnej zbierke použitých 
textílií, odevov  a obuvi s firmou HUMANA Bratislava /nástupnícka 
organizácia za nadáciu ECO Prenčov. 
14/ Poveruje starostu obce vykonaním prieskumu poskytovateľov právnej 
poradenskej služby. 
15/ Poveruje starostu obce vykonaním prieskumu na potencionálnych 
dodávateľov finančného auditu. 
16/ Poveruje starostu obce rokovať so starostom obce Dvory nad Žitavou 
o ukončení zmluvy na výkon obecnej polície. 
17/ Poveruje starostu obce rokovaním so spoločnosťou „Projekty 
európskych spoločenstiev“ o možnosti zmeny účelu poskytnutej dotácie na 
„Obnovu hasičskej zbrojnice v obci Semerovo“ Ministerstvom vnútra SR 
18/ Poveruje starostu obce rokovaním s projektovou kanceláriou APK 
Košnár a Cápa, s.r.o. a vyžiadanie ich stanoviska k ďalším neoprávneným 
výdavkom pri projekte zateplenia budovy materskej školy. 
19/ Berie na vedomie začatie rokovania riaditeľky ZŠ s ÚPSVaR na jedného 
uchádzača o zamestnanie pre Základnú školu Semerovo a súhlasí s 5%-nou 
spoluúčasťou Obce. 
 20/ Rozdelenie finančno-rozvojovej, stavebnej a dopranej komisie na 
komisiu finančnú a technickú. 21/ Obec povoľuje využívanie 
multifunkčného ihriska organizáciami obce. Poveruje vypracovať 
prevádzkový poriadok na multifunkčné ihrisko.  
 
Tretie zasadnutie Obecného zastupiteľstva Semerovo a zhromaždenia 
obyvateľov obce, sa konalo dňa 08. 03. 2019 a z uznesení vyberáme: 
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Obecné zastupiteľstvo: 
3/ Berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 
rok 2018. 
4/ Schvaľuje 1. úpravu rozpočtu obce a základnej školy na rok 2019. 
5/ Schvaľuje rokovací poriadok obecného zastupiteľstva Semerovo. 
6/ Schvaľuje Štatút obce Semerovo. 
7/ Schvaľuje rokovací poriadok a náplň práce komisií a pracovných skupín 
obecného zastupiteľstva obce Semerovo. 
8/ Schvaľuje poriadok odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 
obce Semerovo a členov komisií a členov pracovných skupín. 
9/ Schvaľuje uzatvorenie dodatku č. 17 k Zmluve o zriadení spoločného 
stavebného úradu uzatvorenej dňa 26.2.2003. 
10/ Schvaľuje podpísanie dodatku č. 3 k zmluve o dielo 2/2017 s firmou 
Kango, s.r.o. a uhradenie faktúry – neoprávnené výdavky v sume 11 642,- 
Eur. 
11/ Za členov v združení Dvory a okolie a MAS-ky schvaľuje Mgr. Milana 
Mikulca, Ing. Petra Čelku a Ing. Petra Kardoša. 
12/ Berie na vedomie žiadosti p. Čaplákovej a p. Trnku. 
13/ Schvaľuje žiadosť spoločenstva vlastníkov bytovky č. 111 na 
svojpomocnú rekonštrukciu chodníka pred bytovkou a výstavbu altánku 
pred vchodom do bytovky. 
14/ Berie na vedomie majetkové priznanie starostu, hlavného kontrolóra, 
riaditeliek ZŠ a MŠ a bývalého starostu. 
15/ Berie na vedomie menovanie zapisovateľky p. Soni Slobodníkovej a 
organizačno-technickej pracovníčky p. Veroniky Štefánikovej pre voľby do 
európskeho parlamentu; v obci bude 1 volebný okrsok . 
16/ Schvaľuje predloženie Žiadosti o poskytnutie dotácie v programe 
„Podpora rozvoja športu na rok 2019“ na projekt s názvom “Naše deti a 
mládež sú naša budúcnosť – 2“ a súčasne prehlasuje, že má: 1. na 
financovanie projektu, na ktorý dotáciu požaduje, zabezpečené 
spolufinancovanie z vlastných zdrojov vo výške stanovenej zákonom, to 
znamená vo výške 5 % zo sumy projektu 2. zabezpečené financovania 
neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel medzi 
celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami 
projektu v prípade, že vzniknú v priebehu realizácie projektu 3. projekt 
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bude realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej 
republiky. 
17/ Schvaľuje v zmysle ust. § 9 , ods, 2 zákona číslo 138/1991 zb. v znení 
neskorších predpisov uzavretie kúpnej zmluvy na odkúpenie 
nehnuteľnosti vedenej pre kú. Semerovo ako parcelu  Registra C , parcelné 
číslo 299/1- lesný pozemok vo výmere 4627 m2 podielu ½ Obcou Semerovo 
od podielového spoluvlastníka Kamila Kubovicha v kúpnej cene 2 200 €. 
 
Štvrté zasadnutie Obecného zastupiteľstva Semerovo a zhromaždenia 
obyvateľov obce, sa konalo dňa 14. 06. 2019, z uznesení vyberáme: 
 
Obecné zastupiteľstvo: 
5/ Berie na vedomie správu z vykonanej kontroly hlavného kontrolóra 
obce a vykonanie navrhovaných opatrení. 
6/ Schvaľuje 2. úpravu rozpočtu obce a základnej školy na rok 2019. 
7/ Berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému 
účtu obce a ZŠ. 
8/ Schvaľuje záverečný účet obce za rok 2018 a celoročné hospodárenie s 
výrokom bez výhrad. 
9/ Schvaľuje VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v 
školskej jedálni pri ZŠ a MŠ. 
10/ Berie na vedomie správu riaditeľky ZŠ. 
11/ Berie na vedomie správu riaditeľky MŠ. 
12/ Schvaľuje zámer odpredať/prenajať rodinný dom   č. 470 a poveruje 
starostu obce s prípravou podkladov k jeho odpredaniu/prenájmu. 
13/ Berie na vedomie žiadosť nájomníkov 5bj na finančné vysporiadanie a 
žiada starostu pripraviť analýzu a jej predloženie na pracovné stretnutie 
poslancov. 
14/ Schvaľuje a súhlasí s predložením žiadosti o poskytnutie dotácie  zo 
štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva 
vnútra SR pre účel Podpora zvýšenia ochrany pred požiarmi 
prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy 
budov, nadobudnutie budov na účel hasičských staníc a hasičských 
zbrojníc podľa § 2 písm. c) bodov 1. až 4. zákona č. 526/2010 Z. z. o 
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poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR pre projekt s 
názvom: „Obnova hasičskej zbrojnice v obci Semerovo II“. 
15/ Schvaľuje a súhlasí s financovaním projektu s názvom: „Obnova 
hasičskej zbrojnice v obci Semerovo II“, zabezpečí finančné prostriedky na 
povinné spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške min. 5 % z 
celkových oprávnených výdavkov projektu a zabezpečí financovanie 
prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce. 
16/ Schvaľuje a súhlasí s predložením žiadosti o poskytnutie dotácie     z 
rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR k Výzve č. III. Prezídia 
Policajného zboru 2019 na podporu činností súvisiacich s bezpečnosťou 
cestnej premávky podľa § 2 písm. e) zákona č. 526/2010 Z.z. o poskytovaní 
dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR v znení neskorších predpisov 
pre projekt s názvom „Zvýšenie bezpečnosti chodcov v Obci Semerovo“. 
17/ Schvaľuje a súhlasí s financovaním projektu s názvom „Zvýšenie 
bezpečnosti chodcov v Obci Semerovo“, zabezpečí finančné prostriedky na 
povinné spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške min. 5% z 
celkových výdavkov projektu a zabezpečí financovanie prípadných 
neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce. 
18/ Schvaľuje kúpnu zmluvu v zmysle § 9 ods.2) zákona č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v znení neskorších predpisov uzavretú medzi : Kamil 
Kubovich ako predávajúci a Obec Semerovo – ako kupujúca na kúpu 
nehnuteľného majetku a to nehnuteľnosť vedenú katastrom nehnuteľností 
pre Obec Semerovo v kat. území  Semerovo na liste vlastníctva číslo 1167 
ako parcely registra „ C“ evidované na katastrálnej mape novovzniknuté 
parcely podľa GP č. 16/2019 zo dňa 23. 1. 2019 overenom dňa 21. 02. 2019 
pod číslom 180/19, parcela číslo 947/3 – vodná plocha vo výmere 473 m2, 
parcela číslo 948/5 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 2341 m2, 
prevádzaný podiel 1/1 s kúpnou cenou 4 800,- €.  
19/ Schvaľuje zámer na vypracovanie zmien a doplnkov územného plánu 
obce a zároveň poveruje starostu obce konať v predmetnej veci. 
20/ Schvaľuje zámer na spracovanie štúdie na ČOV a poveruje starostu 
obce preverením možností financovania a prípravou podkladov k 
realizácii. 
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21/ Poveruje starostu obce rokovať o uzavretí zámennej zmluvy s RKC, 
farnosťou Semerovo (cena a spôsob zámeny pozemkov pre potreby obce 
vo vlastníctve rímskokatolíckej cirkvi. 
22/ Berie na vedomie informácie starostu obce. 
23/ Berie na vedomie informácie zástupcu starostu obce – projekty.  
 
Piate zasadnutie Obecného zastupiteľstva Semerovo a zhromaždenia 
obyvateľov obce, sa konalo dňa 06. 09. 2019, z uznesení vyberáme: 
 
Obecné zastupiteľstvo: 
3/ Berie na vedomie správy audítora z overenia individuálnej účtovnej 
závierky obce a základnej školy za rok 2018. 
4/ Berie na vedomie správu audítora  z overenia konsolidovanej účtovnej 
závierky a konsolidovanej výročnej správy obce za rok 2018. 
5/ Schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. 
polrok 2019 a súčasne poveruje hlavného kontrolóra vykonaním kontrolnej 
činnosti podľa predloženého plánu kontrolnej činnosti. 
6/ Berie na vedomie stav finančných prostriedkov obce. 
7/ Schvaľuje odovzdanie ocenení ,,Cena starostu obce„ pre Ing. Štefana 
Havlíka a Ing. Tibora Havlíka, 
8/ Berie na vedomie aktualizáciu Povodňového plánu obce. 
9/ Berie na vedomie menovanie škodovej komisie v zložení: predsedníčka 
Ing. Marta Jamečná, členovia: Ing. Branislav Arpáš, Ing. Peter Kardoš. 10/ 
Schvaľuje odvolanie z funkcie kronikárky Obce Semerovo Ing. Gabrielu 
Pípovú . 
11/ Schvaľuje do funkcie kronikára Obce Semerovo Imricha Hrabovského. 
12/ Schvaľuje návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok v súlade s výzvou OPLZ-PO6-SC611-2019-1 na  predkladanie 
žiadostí o NFP zameranú na Podporu dobudovania základnej technickej 
infraštruktúry na projekt s názvom: ,,Dobudovanie technickej 
infraštruktúry v obci Semerovo“. 
13/ Súhlasí: a) s predložením Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v 
súlade s výzvou OPLZ-PO6-SC611-2019-1 na predloženie žiadostí o NFP 
zameranú na Podporu dobudovania základne technickej infraštruktúry na 
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projekt s názvom ,,Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci 
Semerovo“  
b) s realizáciou projektu v súlade s podmienkami poskytnutého finančného 
príspevku  
c) s predložením žiadosti o NFP na SO, pričom ciele projektu sú v súlade s 
platným programom rozvoja obce a platným územným plánom 
d) so spolufinancovaním realizovaného projektu z rozpočtu obce vo výške 
najmenej 5% z celkového rozpočtu projektu v súlade s podmienkami 
poskytnutého finančného príspevku 
e) s financovaním prípadne vzniknutých neoprávnených výdavkov, ktoré 
by vznikli v priebehu realizácie projektu z rozpočtu obce.  
14/ Schvaľuje prevádzkovanie Súkromnej umeleckej školy v ZŠ Semerovo 
s prevádzkou aj v sobotu dopoludnia. 
15/ Berie na vedomie žiadosť p. Vavrovej na odpredaj pozemku, časť 
parcely registra ,,C“ č. 3/20 vo výmere cca 32m2, druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria, č. LV: 1 pred MŠ Semerovo. 
16/ Berie na vedomie: žiadosť na prenájom kuchyne v priestoroch 
kultúrneho domu v Semerove a poveruje pracovnú skupinu zloženú zo 
všetkých poslancov OZ na spracovanie zámeru na prenájom za účelom 
podnikania v oblasti stravovania. 
17/ Berie na vedomie aktuálne informácie starostu obce. 
18/ Berie na vedomie informácie zástupcu starostu obce o projektoch. 
19/ Berie na vedomie informáciu o prevádzkovaní Multifunkčného ihriska 
v ZŠ Semerovo. 
20/ Berie na vedomie informácie o činnosti FC Semerovo. 21/ Berie na 
vedomie informáciu o prerozdelení dreva z jarného výrubu. 22/ Berie na 
vedomie informáciu o prideľovaní potravinových balíčkov pre 
odkázaných občanov. 
23/ Berie na vedomie informácie o možnosti poskytovania opatrovateľskej 
služby a možnosti získania projektov na tento účel pre odkázaných 
občanov v našej obci . 
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Šieste zasadnutie Obecného zastupiteľstva Semerovo a zhromaždenia 
obyvateľov obce, sa konalo dňa 03. 10. 2019 , z uznesení  vyberáme : 
 
Obecné zastupiteľstvo: 
3/ Schvaľuje zmluvu o nájme nebytových priestorov pre HODIS, s.r.o. 
kuchyňa pri MKS nájomca Marek FICA, kuchár Miroslav Slobodník, 
zahájenie varenia 11.11.2019. 
4/ Schvaľuje finančné vyrovnanie a prehodnotenie dohody o finančnom 
vyrovnaní z roku 2017 na nájomné byty v obytnom polyfunkčnom dome 
nad zdravotným strediskom. Suma finančného vyrovnania bude obcou 
vyplatená do 30.11.2021 po odpočítaní zábezpeky vo výške 3-mesačného 
nájomného. 
5/ Schvaľuje úpravu nájomného vo výške mesačného nájmu za byt 96,46 
eur a mesačné nájomné za garáž vo výške 9,04 eur v byte č. 6, ktorý sa 
nachádza v obecnom polyfunkčnom dome č. 556, v zmysle opatrenia MF 
SR č. 01/R/2011. 
6/ Schvaľuje žiadosť pani Martiny Vavrovej o odpredaj obecného 
pozemku pred MŠ. 
7/ Schvaľuje odpis nevymožiteľných daňových a nedaňových 
pohľadávok. 
8/ Schvaľuje predloženie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného 
komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, v rámci výzvy 
MAS: 092/7.2/2, Zameranie výzvy 7.2 Podpora na investície do vytvárania, 
zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých 
rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor 
energie, Pod opatrenie 19.2 - Podpora na vykonávanie operácií v rámci 
stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou, Primárna fókusová 
oblasť 14.2 – 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach pre 
projekt s názvom: „Rekonštrukcia chodníka v obci Semerovo“. 
9/ Schvaľuje a súhlasí s intenzitou pomoci 100 % v rámci predkladaného 
projektu s názvom: „Rekonštrukcia chodníka v obci Semerovo“, zabezpečí 
financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce. 
10/ Žiada starostu obce predložiť podnet na vykonanie štátneho 
stavebného dohľadu na LV č. 98, parcelu č. 149 a 150. 
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11/ Žiada starostu a pracovnú skupinu zloženú zo všetkých poslancov o 
vypracovanie postupu na uzatváranie zmlúv, následnej fakturácie  a 
zverejňovania na webovom stránke obce. 
Siedme zasadnutie Obecného zastupiteľstva Semerovo a zhromaždenia 
obyvateľov obce, ktoré sa konalo dňa 28. 10. 2019 z uznesení vyberáme: 
 
Obecné zastupiteľstvo: 
3/ schvaľuje v zmysle § 9 ods. 2) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 
znení neskorších predpisov kúpnu zmluvu uzavretú medzi:  
a) Milan Lukáč  
b) Zuzana Lukáčová - ako predávajúci, Obec Semerovo - ako kupujúca na 
kúpu nehnuteľného majetku vedeného katastrom nehnuteľností pre Obec 
Semerovo v kat. území  Semerovo liste vlastníctva číslo liste vlastníctva 
číslo 912 ako parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape, ako 
parcela číslo 5/6 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 748 m2 a parcela 
číslo 5/7 – záhrada vo výmere 325 m2, hnuteľného majetku a to 
unimobunka, prevádzaný podiel 1/1, s kúpnou cenou 8 800 €. (Výsledok 
hlasovania: za: 7 poslancov , proti: 0, zdržali sa: 1) 
 
Ôsme zasadnutie Obecného zastupiteľstva Semerovo a zhromaždenia 
obyvateľov obce, ktoré sa konalo dňa 14.12. 2019 z uznesení vyberáme:  
 
Obecné zastupiteľstvo: 
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, 
5/ Schvaľuje rozpočet obce a základnej školy na rok 2020 bez programovej 
štruktúry, 
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, 
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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, 
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, 
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., 
14/ Schvaľuje vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu 
majetku a záväzkov Obce, MŠ a ZŠ k 31. 12. 2019,  
15/ Schvaľuje dodatok č.18 k zmluve o zriadení Spoločného stavebného 
úradu s mestom Nové Zámky, 
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, 
18/ Schvaľuje zásady hospodárenia s majetkom obce, 
19/ Schvaľuje predložené návrhy na úpravu kronikárskych zápisov, 
20/ Schvaľuje kronikárske zápisy za obdobie od 15.12.2014 do 31.12.2018, 
21/ Berie na vedomie správu škodovej komisie, 
22/ Schvaľuje uzatvorenie dodatku k zmluvy na poskytovanie právnych 
služieb od 01. 01. 2020., 
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 b) Eva Bóriková  ako predávajúci a II. Obec Semerovo - ako kupujúca 
na kúpu nehnuteľného majetku vedeného katastrom nehnuteľností pre 
Obec Semerovo v katastrálnom území  Semerovo liste vlastníctva číslo 1236 
ako parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape, ako parcela číslo 
230/4 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1179 m2 v kúpnej cene 4 
000 Eur a predajňa – obchod súpisné číslo 735 postavená na CKN parcelné 
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číslo 230/4, prevádzaný podiel 1/1, s kúpnou cenou 6 000 Eur ( Výsledok 
hlasovania: za: 7 poslancov, , proti: 0, zdržali sa: 1), 
24/ Schvaľuje zámer na odpredaj rodinného domu súpisné číslo 470 formu 
obchodnej verejnej súťaže., 
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., 
27/ Berie na vedomie žiadosť školskej jedálne pri ZŠ na vybavenie 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 
rímskokatolíckeho farského kostola. 
 

 
 
Zdroj: zápisnice OZ, návrh uznesení 
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1.3 Rozpočet obce 
 
Hospodárenie Obce Semerovo a rozvojové akcie ku dňu 31.12.2019: 
                                                                        

ROZPOČET Skutočnosť 
31.12.2019 schválený po zmenách 

 

Príjmy celkom 1 022 209 1 224 847 1 098 393,28 
z toho:    
Bežné príjmy obce    971 759 1 064 467 1 072 937,72 
Kapitálové príjmy           250      69 450        9 000,00 
Finančné operácie      37 000      77 466        1 685,96 
Bežné príjmy ZŠ      13 200      13 200      13 625,66 
Finanč. oper. ŠJ MŠ               0                               264        1 143,94 
Výdavky celkom 1 022 209 1 224 847 1 078 442,87 
z toho:    
Bežné výdavky 
obce 

   495 983    501 305    475 904,72 

Kapitálové 
výdavky 

     58 082    177 905       64 729,20 

Finančné výdavky        3 100        3 100         3 108,44 
Bežné výdavky ZŠ    465 044      542 537    534 700,51  
Kapitálové 
výdavky ZŠ 

              0               0                0    

Zdroj: Účtovníctvo Obce Semerovo, schválený rozpočet 

 
1.4 Voľby prezidenta SR 
 
V roku 2019 sa konali voľby prezidenta Slovenskej republiky. Prvé kolo sa 
uskutočnilo 16.3.2019. Okrsková volebná komisia pracovala v zložení : 
Matej Kasák (predseda ), Barbora Figlová, Ing. Gabriela Pípová, Soňa 
Slobodníková, Mgr. Jozef Vetter a Veronika Štefániková (zapisovateľka). 
Okrsková volebná komisia pracovala v rovnakom zložení v prvom 
i druhom kole volieb prezidenta SR, okrem Ing. Gabriely Pípovej, ktorú 
vystriedala v druhom kole Mgr. Jana Micsinaiová.  
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V prvom kole volieb prezidenta SR v obci Semerovo boli zistené tieto 
výsledky: 
Počet voličov zapísaných v zozname voličov : 1083 
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania : 480 
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 480 
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov : 476 
 
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov: 
 
1. Béla Bugár Ing. 10 
2. Zuzana Čaputová Mgr. 114 
3. Martin Daňo  1 
4. Štefan Harabin JUDr. 105 
5. Eduard  Chmelár Doc. Mgr. PhD. 6 
6. Marian Kotleba Ing. Mgr. 87 
7. Milan Krajniak Bc. 10 
8. Jószef Manyhárt PaedDr. PhD. 0 
9. František Mikloško RNDr. 9 
10. Robert Mistrík Dr. Ing. 0 
11. Maroš Šefčovič JUDr. PhD. 129 
12. Róbert Švec Mgr. 2 
13. Bohumila Tauchmannová Ing. 0 
14. Juraj Zábojnik Dr., Ing. , PhD. 2 
15. Ivan Zuzula RNDr., CSc. 1 

 
Počet hlasov pre kandidáta, ktorý prestal byť voliteľný a kandidáta, ktorý 
sa práva kandidovať vzdal: 
József Menyhárt PaedDr., PhD. - 
Róbert Mistrík Dr., Ing. - 

 
 
Zápisnicu prvého kola volieb podpísali všetci členovia okrskovej volebnej 
komisie.  
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Druhé kolo volieb prezidenta SR sa konalo 30.3.2019 a vo volebnom okrsku 
1 v obci Semerovo boli zistené tieto výsledky: 
Počet voličov zapísaných v zozname voličov :  1090 
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní : 409 
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 409 
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov: 403 
 
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov: 
1. Zuzana Čaputová Mgr. 157 
2. Maroš Šefčovič JUDr., PhD. 246 

 
Zápisnicu druhého kola volieb podpísali všetci členovia okrskovej volebnej 
komisie.  
Zdroj: zápisnice okrskovej komisie    
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2. INVESTÍCIE A ROZVOJ OBCE 
 
Rozbor kapitálových výdavkov: 
a) nákup pozemkov – z rezervného fondu rozpočtovaná suma 15 700 Eur, 
čerpanie však bolo uskutočnené z bežného zdroja vo výške 15 700 Eur. 
b) detské ihrisko veľké – rozpočtovaná suma 4 900Eur bola uhradená 
z bežného zdroja vo výške 4 900 Eur. 
c) detské ihrisko v parku – rozpočtovaná suma 5 000 Eur bola z rezervného 
fondu , čerpanie bolo uskutočnené z bežných zdrojov vo výške 4 800 Eur 
d) projektová dokumentácia na detské ihrisko bola rozpočtovaná v sume 
480 Eur, skutočné plnenie bolo v tej istej výške. 
e) mulčovač – rozpočtovaná suma 2 300 Eur, plnenie je vo výške 2 232 Eur. 
f) rekonštrukcia hasičskej zbrojnice z dotácie ŠR – rozpočtovaná suma 
30 000 Eur, plnenie nebolo uskutočnené. 
g) spoluúčasť obce na rekonštrukcii hasičskej zbrojnice bola vo výške 2 000 
Eur z rezervného fondu, plnenie nebolo uskutočnené. 
h) projektová dokumentácia na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice bola 
rozpočtovaná vo výške 843 Eur z bežných zdrojov a 420 Eur z rezervného 
fondu, skutočné čerpanie bolo vo výške 1 250 Eur z bežných zdrojov. 
i) technické zhodnotenie budovy OcÚ /alarm/ bolo rozpočtované vo výške 
2 100 Eur z rezervného fondu , skutočné čerpanie bolo vo výške 2 094,37 
Eur z bežných zdrojov. 
k) Dni remesiel – z rozpočtovanej kapitálovej dotácie 9 000 Eur  bolo 
vyčerpaných 5 289,23 Eur, z rozpočtovanej našej spoluúčasti vo výške 1 000 
Eur z rezervného fondu bolo v skutočnosti 587,69 Eur z bežných výdavkov. 
l) zateplenie budovy MŠ – z rozpočtovaných 18 282 Eur z bežných zdrojov  
a 6 000 Eur z rezervného fondu, bolo plnenie vo výške 23 658,95 Eur 
z bežných zdrojov. 
m) z rozpočtovanej kapitálovej dotácie na jazykovú učebňu vo výške 60 200 
Eur, plnenie sa neuskutočnilo. Rozpočtovaná spoluúčasť obce vo výške 
3 500 Eur z rezervného fondu sa taktiež neuskutočnila.  
n) z rozpočtovaných 2 000 Eur z rezervného fondu na rozšírenie 
kamerového systému, 5 580Eur z rezervného fondu na prevádzkové stroje 
a zariadenia ,rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií vo 
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výške 1 300 Eur z rezervného fondu, detské ihrisko v areáli MŠ vo výške 
3 500 Eur z rezervného fondu – k realizácii nedošlo 
 
V hodnotenom roku z rozpočtu obce boli poskytnuté dotácie: 
 
DHZ 370,- Eur 
Združenie rodičov 373,26 Eur 
RKC energie 1 100,- Eur 
FC 15 500,- Eur 
MO MS 600,- Eur 
Zväz invalidov 836,68 Eur 
SZ chov pl. holubov 160,- Eur 
Súbor Úsmev 1 000,- Eur 
Cesta sv. Františka z Assisi 500,- Eur 

 
 
V hodnotenom roku do rozpočtu obce boli poskytnuté dotácie(dary): 

- od Nitrianskeho samosprávneho kraja na kultúru a šport pre obec vo 
výške 1 400,- Eur 

- od Nitrianskeho samosprávneho kraja na kultúru a šport pre ZŠ vo 
výške 1 799,20 Eur 

- nevyčerpaná dotácie v roku 2018 v sume 1 000,- Eur bola použitá 
v ZŠ 

- poskytnutý dar vo výške 650,- Eur 
 

2.1 Podnikanie v obci 
 
11.11. zahájila činnosť spoločnosť Hodis Gastro s.r.o., v kuchyni v MKS, 
rozvoz menu stravy záujemcom a je pripravená na bankety, oslavy pre 
občanov v sále MKS alebo podľa požiadaviek. Kuchár a majiteľ: Marek 
Fica,    pomocný kuchár : Miroslav Slobodník 
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3. VEREJNÝ A SPOLOČENSKÝ ŽIVOT 
 

3.1 Demografické údaje za rok 2019 
 
Štatistika za rok 2019: 
počet obyvateľov k  31. 12. 2019  : 1340 +cudzincov: 22, prechodné 
bydlisko: 14 
 
z počtu 1340 obyvateľov je: mužov: 668, žien : 672,  
deti do 15 rokov: 232,  z toho chlapci 132, dievčatá 100,  
obyvatelia nad 15 rokov : 1108, z toho  muži 536 , ženy 572 
 
Veková štruktúra obyvateľov Semerova: 
od 0 do 1 roka: 28 
od 2 r. do 6 r. : 77 
od 7 r. do 15 r.: 139 
od 16 r. do 18 r.: 48 
od 19 r. do 60 r.: 778 
nad 60 r.: 270 
 
Priemerný vek obyvateľov obce Semerovo : 39,27 rokov, z toho muži: 
37,22 rokov, ženy: 41,31 rokov 
 
V roku 2019 sa prisťahovalo : 32 obyvateľov; odsťahovalo: 24 obyvateľov; 
narodilo sa: 14 obyvateľov; zomrelo : 30 obyvateľov. 
Zdroj: štatistické zisťovanie 
 
 
Privítanie nových občanov obce: 
Oliver Kocán, Jasmína Polhošová, Mia Machúčová, Matek Gábor, Stela 
Jóbová, Viktória Žigová, Izabela Žáčiková, Nela Chudiváni, Matias Dávid 
Lacko, Matúš Otruba, Mia Brijová, Oliver Žáčik, Daniel Gábor, Filip 
Močkor. 
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Prijatie najstarších občanov obce: 
Mária Ivaničová – 95r., Adela Bohošová – 94 r., Katarína Schvarcová – 93r., 
Anna Tomaštíková 93t. , Valéria Bohošová 91r., Irena Janečková 91r., Jozef 
Daniel 90r., Imrich Haládik 89r., Jozef Utly 87 r. , Magdaléna Michačová 
87r., Terézia Bohošová 87r., Júlia Michačová 87 r., Anna Vadkertiová 86r.,  
Mikuláš Fialka 86r., Irena Kráĺová 85 r., Mária Ivaničová 85 r., Jozef  Šulák 
85r. 
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Prijatie „Zlatých manželských párov“: 
Jaroslav Horváth a Mária rod. Slobodníková, Ján Šebík a Anastázia rod. 
Šurániová, Tibor Havlík a Mária rod. Gužíková, Vincent Gulbiš a Rozália 
rod. Szombathová 
 

 

 
 

Prijatie „Strieborného manželského páru“: 
Milan Barus a Mária rod. Šlechtová 
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14.12. Prijatie „Diamantový manželský páru“: 
Ján Bohoš a Oľga rod. Lamyová 
 

 
 

3.2 Činnosť klubov, zväzov a združení 
 

Futbalový klub  Semerovo (založil v roku 1933 učiteľ 
a riaditeľ školy Štefan Ujček).CENA  OBCE  
SEMEROVO udelená  pri príležitosti 75. výročia založenia 

Telovýchovnej organizácie SOKOL - DRUŽSTEVNÍK - FC  SEMEROVO za 
činnosť bez prerušenia v období rokov 1933 – 2008. 
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2019 - predseda Igor Bohoš, tajomník Martin Tomaštík. tréner Dano Hagan  
Dňa 21.7.2019 sa uskutočnil futbalový turnaj o Pohár starostu obce za účasti 
mužstiev FC Čechy, TJ Družstevník Dubník, ŠK Sokol Jasová a FC 
Semerovo. Futbalový klub pripravil i bohatú tombolu a občerstvenie.  
 
V novembri naši futbalisti ukončili jesennú súťaž na domácom ihrisku 
výhrou nad Štúrovom 5 : 4. Po jesennej časti sa umiestnili v tabuľke na 
9.mieste v okresnej súťaži. 21.12.2019 Futbalový klub FC Semerovo vyhral 
halový futbalový turnaj Christmas Cup v Šuranoch za účasti mužstiev aj z 
vyšších súťaží.  
 

 
 
Patrí poďakovanie celej organizácii od predsedu, hráčov, trénerov až po 
hospodára pretože veci robia zo srdcom a to je správna cesta pre naše FC a 
plnú tribúnu fanúšikov. Samostatné poďakovanie patrí trénerom, ktorý 
trénujú naše deti a mládež. 
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Dobrovoľný hasičský zbor  založil v roku 1906  pisár 
notárskeho úradu Elek Pamer. Pri príležitosti 100. 
výročia existencie Hasičského zboru v našej obci  v roku 

2006 bola organizácii udelená CENA OBCE SEMEROVO 
Od roku 2019  - je predseda Dušan Ivanič, podpredseda Juraj 
Preložník.Naše mužské družstvo sa zúčastnilo na Obvodnej súťaži DHZ  v 
Komoči , kde naši muži skončili  na 4 mieste z 11 tímov. Mladší hasiči sa 
zúčastnili na súťaži v Solčanoch , kde získali prvé miesto.  
 

 
Folklórno-estrádny súbor Semerovčan,  pri Matici slovenskej 
 ( založený v roku 1995) - Vedúca súboru Ľudmila Čelková, 
predsedníčka Matice slovenskej. Súbor každoročne organizuje 

Fašiangové slávnosti, stavanie mája, Deň matiek , zúčastňuje sa na 
folklórnych podujatiach v okolitých obciach,   spoluorganizuje Dni obce, 
slávnosti kladenia vencov . 
 

Divadelný súbor Úsmev - Vedúca súboru a režisérka Jarka 
Košánová, posledná zorganizovaná akcia 4. Divadelný ples, s 
aparatúrou ozvučované viaceré akcie obce. 

 
Zväz invalidov - predsedníčkou je Ľudmila Jávorková. Zväz pravidelne 
organizuje tri schôdze – stretnutia ročne, Katarínsku zábavu, účasť na 
športových hrách telesne postihnutých, využívajú rekreačné poukazy, 
zúčastňujú sa kulinárskych podujatí a reprezentujú obce po rôznych 
podujatiach, ako Fašiangové slávnosti Gurmánfest, Dni obce atď. 
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Ďalšie spoločenské organizácie: 
Poľovnícka spoločnosť – predseda Ing. Ladislav Varagya 
Rodičovské združenie pri MŠ, Združenie rodičov pri ZŠ, Rady školy pri 
MŠ a ZŠ, Zväz včelárov 
 
Obec je členom združení: 
Združenie miest a obci Slovenska, Združenie obcí – RVC samosprávy 
Nitra, Mikroregionu Dvory a Okolie, Mikroregionu Novozámocko, MAS 
Dvory a Okolie, Spolku pre obnovu dediny, Vidieckeho parlamentu.   
Medzinárodným partnerom je městys Šatov v Českej republike od 
16.7.1977 a mesto Nisko v Poľskej republike od 31.5.2007.  
 

3.3 Spoločenský život 
 

Dňa 19.1. sa uskutočnil 4. Divadelný ples , ktorý 
organizoval divadelný súbor Úsmev. Do tanca 
a dobrej nálady hrala hudobná skupina  
Harmonik. Divadelníci pod vedením Jaroslavy 
Košánovaj a Patrika Solnokyho pripravili krásnu 
a honosnú výzdobu celého kultúrneho domu. 
Pripravenú mali bohatú tombolu. Divadelný ples 

bol na vysokej úrovni. 
     
Združenie rodičov pri Materskej a Základnej 
škole pripravili tradičnú rodičovskú tanečnú 
zábavu, ktorá sa uskutočnila 16.2. so skupinou 
Duo Fun .Na tanečnej zábave sa dobre 
zabávali rodičia, priatelia školy,  pedagógovia 
i nepedagogický pracovníci. Pripravená bola 
bohatá tombola.  
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Fašiangové obdobie ukončil tradične v našej obci  súbor Semerovčan a to 
fašiangovými slávnosťami 2019, ktorým predchádzala tradičná domáca 
zabíjačka a fašiangový sprievod masiek našou obcou. Súbor Semerovčan 
pod vedením Ľudmily Čelkovej pripravil krásny kultúrny program plný 
tancov, piesní a hovoreného slova. Fašiangový program spestrili svojim 
vystúpením i deti z Materskej a Základnej školy. Na konci programu sa 
pochovala basa. Všetci návštevníci fašiangových slávností sa mohli na 
konci programu pohostiť zabíjačkovými špecialitami a tradičnými 
fašiangovými šiškami, ktoré napiekli naše členky zväzu invalidov.  
 
Po vystúpení sa v kultúrnom dome ešte dlho spievalo za doprovodu našich 
harmonikárov Ing. Marek Šemelák a Miloš Šorman.  Celému 
dobrovoľnému realizačnému tímu sa podarilo navodiť pravú tradičnú 
fašiangovú atmosféru. Ďakujeme veľmi pekne všetkým za hojnú účasť, za 
povzbudivé slová, ktoré nás len utvrdzujú v tom, že akcie tohto typu vždy 
spájajú ľudí dobrej vôle do jednej veľkej rodiny.  
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Pôstne obdobie ukončili Veľkonočné sviatky, ktoré obohatili veľkonočnou 
diskotékou členovia  Dobrovoľného hasičského zboru dňa 20. apríla 2019. 

Dňa 30. apríla sa v obci Semerovo stavia Máj vyzdobený 
májicou s farebnými stužkami. Máj sa stavia 
každoročne predvečer 1. mája pre všetky ženy 
a dievčatá v našej obci a nebolo tomu inak ani v tom to 
roku. Program pripravili deti Materskej a Základnej 
školy a súbor Semerovčan. Máj postavili členovia DHZ 
za pomoci poslancov obce. Pre všetkých zúčastnených 
bolo pripravené pohostenie.  
 

 

 
 

Dňa 22.júna pripravilo FC na zahájenie letnej sezóny tanečnú zábavu 
v areáli MKS pod názvom VITAJ LETO. Do tanca hrala hudobná skupina 
Impuls. 
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Obec pripravila dňa 29. júna spoločenský deň pre 
deti a rodičov pod názvom Spolu sa hrajme , ktorý sa 
uskutočnil na miestnom futbalovom ihrisku. Na 
podujatí sa podieľali všetky organizácie našej obce 
spolu s Materskou a Základnou školou. Do dobrej 
nálady hral DJ Medóza a zatancovať si mohli 

s maskotmi. Deti museli prekonávať rôzne športové disciplíny. V cieli ich 
čakala odmena: sladkosti, špekáčiky, ktoré si upiekli na mieste podujatia, 
diplom a medaila upečená z perníkového cesta. Vyšantiť sa mohli na 
skákacom hrade. Atrakciou bol i kúzelník.  Ako občerstvenie sa podával 
dobrý guláš.  Deti sa veľmi tešili z ukážok výcviku policajných psov.  
 
Dňa 27.júla sa našej obci uskutočnil 7. ročník súťaže vo varení guláša 
Ukážky OffRoad Overland si mohli naši občania pozrieť v areáli tehelne. 
Jednotlivé vozidlá boli na ukážku vystavené v areáli MKS. Najlepší guláš 
uvaril tím Michaely Mokrášovej, ktorý zastupoval firmu RAB s.r.o.  
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Hodové  slávnosti  2019 sa konajú na sviatok 
patrónky farnosti a obce sv. Panny Márie 
Nanebovzatej. Organizátorom športových 
a kultúrnych podujatí a futbalový klub 
v spolupráci s Obcou. Hodové slávnosti začali 16. 
augusta hodovou diskotékou pod hviezdami, 
ktorú uvádzal DJ Arti a Gifo Show v areáli MKS.  

 
V sobotu 17. augusta boli na futbalovom ihrisku futbalové zápasy  žiakov 
a starých pánov Semerovo : Jasová. Večer pokračoval program tanečnou 
zábavou, do tanca hrala populárna hudobná skupina AT Band . V nedeľu 
odohrali naši futbalisti hodový futbalový zápas s futbalistami z Ulán nad 
Žitavou. V nedeľu večer pokračovala zábava v areály MKS hodovou 
diskotékou, ktorú uvádzal DJ Mendóza. Deti si počas hodov užili kolotoče, 
skákací hrad a predajné stánky. V pondelok sa uskutočnilo hódencové 
posedenie pri harmonikách v Black Diamonde na surovine. Návštevníci sa 
mohli pohostiť na poslaneckom guláši, ktorý navaril Marek Richter za 
pomoci poslankýň Michaely Mokrášovej a Bc. Oľgy Otrubovej.    
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Po skončení hodových slávností nasledovala prípravou areálu kultúrneho 
domu na Obecné dni, ktoré sa uskutočnili v sobotu 31.8.2019. Pripravili sa 
slamené bábiky, znázorňujúce muža a ženu v kroji pred bránu do areálu 
MKS.  Z veľkou ľútosťou sme zistili , že  partia vandalov z Banskej Bystrice 
a okolia nám našu prácu zdemolovala a muselo sa začať odznova.   
 

 
 
Deň obce a remesiel začal položením vencov k pomníku padlých hrdinov 
a pokračoval vysadením stromčeka pred obecným úradom. Na Javisku 
sme privítali vzácnych hostí. Starosta obce odovzdal Cenu starostu obce . 
Pripravený bol kvalitný kultúrny program a všetci návštevníci areálu MKS 
sa mohli nielen dobre zabaviť , ale aj kvalitne občerstviť a pochutiť si na 
gulášoch, zabíjačkových špecialitách a domácich koláčoch.  
 
Obcou prešli veteráni spanilou jazdou nie len za zvukov svojich motorov, 
ale aj za zvukov krásnych ľudových piesní , ktoré spievali členovia súboru 
Semerovčan za sprievodu harmonikárov.  Zábava v areáli MKS trvala do 
neskorých nočných hodín.  
 
Zorganizovanie akcie takéhoto formátu bez zapálenia, odhodlania a hlavne 
pomoci by nebolo možné. Obec poďakovala realizačnému tímu 
a poslanom OZ so svojimi rodinami: Ing. Peter Čelko, Oľga Otrubová 
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/Gubricová/, Michaela Mokrášová, Ing. Marek Šemelák, Patrik Solnoky, 
Dušan Bagala, zamestnankyniam obce p. Štefániková, p. Slávikova , p. 
Pavlatovská s rodinou, p. Jamečná s rodinou, p. Slobodníková s rodinou. 
Organizáciám v obci: súbor Semerovčan, ktorý pod vedením Ľudmily 
Čelkovej pripravil tance a spevy. Matica Slovenská Semerovo pripravila 
výzdobu klubovne a vestibulu, divadelníci poskytli ozvučenie, FC 
Semerovo a Ján Ivan - Tijana sa postarali o občerstvenie, SNS pomohlo pri 
zabíjačkových špecialitách, Zväz invalidov pripravil na mieste podujatia 
výborné slíže, mäsiarom, kuchárom a kuchárkam :Ivan Bartoš , Juraj 
Kontra, Marek Richter, Miroslav Slobodník, Mgr. Jozef Vetter,  Ján Mokráš, 
Marta Balážová, Katarína Bogarová, robili  prácu, ktorú málokto videl, ale 
všetkým chutila.  V neposlednom rade  Eve Jakabovej s dievčencami, ktorá 
bola akousi gazdinkou v našej kuchyni. Ďakujeme všetkým našim 
vystavovateľom a remeselníkom : rezbár Peter Šrank-náš obecný betlehem, 
Taňa Udvardi /Chovanová/výroba info tabule a maľovanie na plátno, 
Dušan Vetter - výroba info tabúl, Ivan Baštovanský s rodinou -pečenie 
chleba v obecnej peci, Ing. Peter Čelko s rodinou prezentácia nášho 
včelárstva, Veronika Kontrová maľovanie info tabule, p. Peter Havlik a  p. 
Ľuboš Benčo s rodinami – prezentácia  vína, Alžbeta Havranova-vlastné 
výrobky, Michaela Dianová a Dušan Šemelák - výborné syry, p. Králová-
šupololienky, ZŠ Semerovo-prezentácia výrobkov našich detí . Samostatné 
a veľké poďakovanie patrí Kristiánovi Jamečnému a jeho rodine za 
vystavené skvosty v podobe veteránov a zastrešenie prehliadky jeho 
priateľov z klubu veteránov.  Poďakovanie patrí samozrejme aj Milanovi 
Jamečnému s rodinou za predstavenie modelárstva,  za výborné „sálašky“,  
vozenie návštevníkov na traktore / táto atrakcia mala neskutočný úspech/.  
 
Ďalej chceme poďakovať p. Imrichovi Hrabovskému a Enrikovi Řepkovi 
za dokumentovanie a čas strávený s nami pri prípravách.  V neposlednom 
rade patrí poďakovanie starostovi obce Mgr. Milanovi Mikulcovi a jeho 
rodine, že každý nápad podporí a podieľa sa na jeho realizácii. Mário 
Tomaštík majiteľ Baru Black Diamond daroval sponzorsky občerstvenie 
pre realizačný tím. Ľubica Bašťovanská ušila doma kroje pre naše figuríny. 
Ing. Peter Čelko str. daroval baranie mäso na guláš.  
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Členovia Zväzu invalidov sa dňa 13.11.2019 
zúčastnili 5. ročníka Gurmánfestu v Dvoroch nad 
Žitavou, kde sa naše družstvo umiestnilo 
v striebornom pásme. V našom tíme boli: František 
Jávorka, Mária Husárová, Katarína Kečkéšová, 
Mária Baloghová 
 
Zväz invalidov zorganizoval i Katarínsku tanečnú zábavu , ktorá sa 
uskutočnila dňa 23.11.2019. Do tanca a dobrej nálady hrala hudobná 
skupina Trewis z Veľkých Loviec. V cene vstupenky bola káva a pagáče. 
Pripravili i bohatú tombolu.  
 
Neodmysliteľnou súčasťou predvianočného obdobia je organizovanie 
stretnutia s Mikulášom, čertom a anjelom v našej obci. Stretnutie sa 
uskutočnilo 5.12.2019 pred Zdravotným strediskom v predvečer 
Mikuláša. Obec bola celá krásne vyzdobená a vyzdobený bol aj náš nový 
vyrezávaný betlehem, ktorý vysvätil pán farár Peter Kováč.  
Fontána pri Zdravotnom stredisku sa 
zmenila na adventný veniec. Mikuláš 
priniesol pre všetky deti našej obce 
sladkosti. Dospelí sa mohli občerstviť 
dobrým horúcim čajom a medovinou. 
Mikuláš so svojimi pomocníkmi 
v nasledujúci deň navštívil deti 
v Materskej a Základnej škole.    
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Základná škola a Materská škola pripravili Vianočnú akadémiu, v ktorej 
chceli pre všetkých divákov vyrozprávať vianočnú rozprávku. Vianočná 
akadémia bola v kultúrnom dome dňa 13.12.2019 a bola spojená 
s imatrikuláciou prvákov a vystúpením žiakov, ktorí navštevujú ZUČ.  
Po vianočnej akadémii nasledovali vianočné trhy vo vestibule Kultúrneho 
domu, kde deti ponúkali svoje vlastnoručne vyrobené výrobky.  
 
 

 
 

 
Dňa 17.12.2019 sa kultúrnom dome 
uskutočnilo vystúpenie 
Šun man, , ktoré bolo realizované 
s finančnou podporou Fondu na 
podporu kultúry národnostných 
menšín.  

 
 
Starosta obce v spolupráci s poslancami OZ a FC Semerovo zorganizovali 
posledné dva dni pred koncom roku. Varila sa obecná kapustnica a piekol 
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sa  domáci chlebík v obecnej peci. Toto pohostenie sa konalo v areáli MKS 
a bolo pre občanov , ktorý majú vyrovnané záväzky voči obci a občanov, 
ktorý sa zúčastňovali dobrovoľných brigád alebo akýmkoľvek spôsobom 
priložili ruku k dielu k lepšiemu a krajšiemu Semerovu. V ponuke bolo 
i varené vínko, destilát a mastný chlieb s cibuľou. Na Silvestra FC 
zorganizoval futbalový západ Surovina : Dedina na multifunkčnom 
ihrisku v Základnej škole, ktorému predchádzala návšteva miestneho 
cintorína kde si všetci zúčastnení uctili tichou spomienkou zosnulých 
hráčov FC Semerova.  Po futbalom zápase sa podávala kapustnica. Večer 
sa kultúrnom dome organizovala „ batôžkovica“,kde sme sa v kruhu 
priateľov  a v dobrej nálade  rozlúčili so starým rokom a spoločným 
obecným ohňostrojom privítali Nový rok 2020. 
 

    
 

3.4 Vzácne návštevy a udelenie Ceny starostu obce 
 
Starosta obce Mgr. Milan Mikulec 
a Imrich Hrabovský, bývalý starosta 
obce na pozvanie Spolku šatovských 
vinařú navštívili družobný městys 
Šatov pri príležitosti 36. výstavy vín 
v Šatově, ktorá sa konala 20.4.2019. 
Najvyššie ocenenie pre najlepšieho 
výrobcu vína udelila tradične naša 
obec.   
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V auguste 2019 navštívili starosta obce Mgr. Milan Mikulec a Imrich 
Hrabovský, bývalý starosta obce družobné mesto Nisko v Poľskej 
republike, pri príležitosti osláv mesta Niska. 
 

      
 
Vzácne návštevy  

- Mgr. Eva Smolíková poslankyňa NR SR, podpredsedníčka SNS 
- Mgr Zbigniew Kotuła, zástupca primátora mesta Nisko 
- Marcin Folta, predseda Mestskej rady v Nisku 
- Mgr. Amanda Siudy, vedúca referátu propagácie, sociálnych vecí, 

hospodárskej činnosti a športu 
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Udelenie Ceny starostu obce: 
- Cpt. Ing. Štefanovi HAVLÍKOVI, námornému kapitánovi 1. triedy,  

za celoživotnú reprezentáciu našej obce v zahraničí 
 

    
 

- plk. Ing. Tiborovi HAVLÍKOVI, vojenskému letcovi, za celoživotnú 
reprezentáciu našej obce v zahraničí 
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- Karin Baranovičovej, najlepšej žiačke Základnej školy Semerovo 
- Liliane Ivaničovej, najlepšej žiačke Základnej školy  

 

 
 

Zdroj: pamätná kniha obce 
 

3.5 Brigády občanov 
 
                Poslanecké brigády a aktivity 16.2. + 5.3. + 9.3.  prilákali 
spoluobčanov k zveľaďovaniu obce : brigády pri artézskych studniach, 
podarilo sa nám v spolupráci s pracovníkmi z povodia vyčistiť koryto 
potoka od ihriska po artézske studne od náletových drevín, pokračovali 
sme vyčistením "balážkinho brehu" . Pre brigádnikov bol prichystaný 
klasický "oldomáš" - chutný guláš od uja Mokyho, viacerí brigádnici do 
spoločného občerstvenia prispeli rôznymi pochutinami. Nasledovala 
úprava kolotočového pozemku a celej plochy v okolí artézskych studní.  
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V kultúrnom dome sa vybudovala priečka v bývalej šatni. Úprava a 
doplnenie kuchyne v kultúrnom dome sa  ukončilo. 
 
Nasledovali niekoľkodňové brigády na úprave námestia, priestoru pred 
Obecným úradom, kultúrnym domom  a v závere roka aj pred zdravotným 
strediskom.  Juraj Kontra, nám pomohol zostrihať koruny stromov.  
 
Nasledovalo čistenie lokality za cintorínom známej ako "na kanáli", kde je 
už niekoľko rokov nelegálna skládka odpadu. Za aktívnu pomoc patrí 
poďakovanie: Patrikovi Solnokymu, Petrovi Čelkovi st., Ivanovi 
Bašťovanskému, Marekovi Šemelákovi a Dobrovoľnému hasičskému 
zboru za odborný dohľad.  
 
Nasledovala úprava ihriska, odvodňovacieho kanála pri areáli FC. 
Upratovali sa vnútorné priestory obliekarní, všetko ako príprava na  akciu 
s názvom Spolu sa hrajme.  
 
Zakúpil sa priekopový mulčovač na kosenie jarkov a verejnej zelene. S 
týmto mulčovačom sa dá robiť aj orezávanie živých plotov. Nakoľko ešte 
obec nemá zakúpený traktor, bude sa dočasne  používať traktor Ing. Perte 
Čelka ml.  Pýchou je  vytvorená oddychová zóny pre mladé rodiny s deťmi 
s preliezkami a inými atrakciami pri artézskych studniach.  
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Popri prípravách obecných dní sa podarilo natrieť prechody pre chodcov 
/pre deti/ pred Základnou školou. Poslanci obecného zastupiteľstva 
priložili ruku k dielu a pomohli pri realizácii 
dažďovej záhrady v ZŠ.  
 
22. júna zasiahla prívalová voda po obrovskej 
prietrži mračien obytné domy pod Materskou 
školou, ktorá spôsobila nemalé škody občanom. 
Bolo nutné pristúpiť k vyčisteniu 
a dobudovaniu protipovodňových opatrení.  
 
Na miestnom futbalovom ihrisku sa vyčistil odvodňovací kanál a 
protipovodňová hrádza, zvárali sa bránky a zveľaďoval sa areál. 
Pretrvávajúci problém s odvodnením vstupu do areálu FC Semerovo 
vyriešili vynovením parkovacej plochy so stálym odtokom dažďovej vody. 
 

 
 

Osadili sa informačné tabule, ktoré sa vyrábali a prezentovali na obecných 
dňoch a doplnili sa chýbajúce lavičky a smetné koše na detskom ihrisku pri 
artézskych studniach.   
Podarilo sa nám v spolupráci s organizáciou Priatelia školy v Semerove 
prispieť k lepšej vybavenosti školskej kuchyne a k uľahčeniu prác našich 
kuchárok  s vybavením : chladnička, výdajný ohrev hotových jedál s 
pultom, váha ,hrnce, tácky, panvice na lievance.  
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Za veľkej pomoci  poslancov a rodiny Jamečných sa pred blížiacimi sa 
vianočnými sviatkami podaril osadil Betlehem, adventný veniec a ozdobiť 
obecný stromček. Namontovalo sa oplotenia pred Betlehem, za ktoré 
ďakujeme p. Klačanovi.  Osadil sa  vianočný stromček v rímskokatolíckom 
kostole. Ďakujem darcovi stromu rodine Gašparikovej. 
 
Zahájila sa oprava plechov balkónov v Polyfunkčnom dome v Zdravotnom 
stredisku. 
 
Podarilo sa vyriešiť nedokončené úpravy pri multifunkčnom ihrisku v 
areáli Základnej školy. Na základe požiadavky vedenia Základnej školy sa 
začalo s vybudovaním pieskového doskočiska pre žiakov.  
 
Partia dobrovoľníkov začala s výsadbu stromov na Družstevnej ulice. 
Vysadili 30 stromov.  Zvyšok výsadby sa bude realizovať na jar z dôvodu 
nedostatku daných stromov. 
 

 
 

3.6 Duchovný život (Rímskokatolícka cirkev – farnosť Semerovo) 
 
 Od   27. 11. 2007 do 30.6.2019 bol tunajším farárom Vdp. Mgr. Pavol Čurka, 
ktorý sa pustil do obnovy kostola, budovy fary za pomoci veriacich, 
dobrodincov, vlastných zdrojov RKFÚ a za výdatnej pomoci Obce 
Semerovo.  
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Čo sa všetko podarilo zmeniť v Rímskokatolícko-katolíckom farskom 
kostole Nanebovzatia Panny Márie:  

- obraz patrónky kostola Nanebovzatej Panny Márie bez rámu 
umiestnený na bočnej stene, opäť umiestnený nad hlavný oltár s 
novým rámom, čelná fasáda kostola 

- 12.5. 2008 osadený vysušovač kostola a ozvučenie kostola 
- nová strecha na kostole, ambóna, oltár-obetný stôl s mramorovou 

doskou, sédes pred oltárom, elektrický organ, krížová cesta, kalich, 
sochy sv. Michala Archanjela 

- sv. Floriána, slávnostná zástava hasičov venovaná 100. výročiu 
založenia 

- vysvätený keramický veľký erb obce, obrazy sv. Gorazda, sv. Cyrila 
a Metoda, sv. Andreja-Svorada a Beňadika 

- osadenie pôvodných sôch sv. Jozefa a sv. Panny Márie Lurdskej na 
nové miesta. Neskôr socha Panny Márie osadená do Jaskyne P. M. 
Lurdskej, premiestnenie zrekonštruovaného bočného oltára s 
hrobom Pána Ježiša a sochou Piety do stredu lode kostola 

- osadenie plastiky Poslednej večere a obrazu Pána Ježiša na chór 
- všetky lustre, so svietidlami a monštranciu venovala Štefánia 

Hrabovská. 
- vymenilo sa 5 nových okien kostola, nové mreže na oknách, čiastočná 

oprava fasády, nový kríž k obetnému stolu, nové stoličky do kostola a 
sakristie, nové reflektory do sanktuária, výmena akumulačných kachiel,  
nové svietniky k obetnému stolu, 

- v roku 2012 vybudovanie novej Lurdskej jaskyne – rodinou J. Košána, 
- renovácia kríža k Veľkému piatku, nové svietidlá sakristia( predsieň 

+ vonkajšie), vykurovacie teleso do sakristie, nové oltárne plachty 
ručne vyšívané, nové ornáty, nové kadidlo a tymian, nové oltárne 
sviece na obetný stôl, nové oblečenia pre miništrantov 

- obnova sakristie: soc. zariadenie, okná, bezpečnostné dvere a dvere 
deliace svätyňu od sakristia, roldorová skriňa na bohoslužobné 
rúcha, nový koberec. 
 

Na budove farského úradu sa vymenilo 10 okien a vchodové dvere, 
vybudovala sa nová kúpeľňa na prízemí,  nová špajzky na prízemí, nové 
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kompletné vybavenie kuchyne  nová podlaha, rekonštrukcia kúpeľne a WC 
na poschodí. Rekonštrukcia suterénu, práčovne, rozvody vody, ústredného 
kúrenia, nový plynový kotol, zateplilo sa schodisko a vchod na strechu.  
 
Vymenili sa bojlery a radiátory. Rekonštrukcia kancelárie a jej zariadenia, 
kúpa kobercov do všetkých farských miestností, nové svietidlá, garniže a 
záclony, nábytok , nové kosačky, oprava odpadového potrubia do žumpy, 
nová kopírka, stolový PC, monitor a stôl pod počítač všetko zo zdrojov 
RKFÚ.   
Hlavným sponzorom obnovy kostola a doplnenia vybavenia bola Obec 
Semerovo, milodary veriacich, čiastočne podnikatelia a úver RKFÚ.  
 
Filiálka ČECHY rímskokatolícky kostol sv. Petra a Pavla : obnova veže, 
maľovka vnútra kostola, obnova fasády kostola a vonkajšia maľovka, nové 
ozvučenie kostola, obmena a výmena časti ornátov, hasiace prístroje. 
Hlavným sponzorom obnovy kostola bola Obec Čechy, milodary veriacich 
a podnikateľov.  
 
Svoju službu Božiu Vdp. Mgr. Pavol Čurka v Semerove ukončil 30.6.2019. 
A od 1.7. 2019 nastupuje službu Božiu vo farnosti Čermanoch. Novým 
dôstojným pánom farárom v Semerove je menovaný Mgr. Peter KOVÁČ 
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1.12.  Posvätenie betlehemu a adventného venca a zapálenie prvej 

sviečky na adventnom venci 
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26.5.            1. sväté prijímanie  
 

 
Zdroj: Imrich Hrabovský 

 
3.7 Ďalšie doležité udalosti v obci 

 
1.10.  Víchrica zničila historickú sochu sv. Jána Nepomuckého z roku 

1836, zničila dva hroby 
 
19.12.  Poslanec NR SR  Boris Kollár s Ing. Marcelou Kulifajovou, 

odovzdali  chudobnej rodine s dvoma chorými deťmi drevo na 
zimu 
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4. ŠKOLSTVO A VZDELÁVANIE 
 

Základná škola v školskom roku 2019/ 2021 
 
Základná škola Semerovo  ( prvá zmienka o škole v roku 
1780, nová budova školy otvorená v r. 1966 ) držiteľka CENY 
OBCE SEMEROVO  za príkladný rozvoj  a modernizáciu 

vzdelávania, rozvíjanie kultúrno–historického povedomia detí, úspešnú 
reprezentáciu obce a šírenie dobrého mena Semerova . 
 
Dňa 25.6. bol posledný termín na podanie prihlášky do výberového 
konania na funkciu Riaditeľa školy. Prihlásila sa PaedDr. Janka Mičeková, 
v tajnej voľbe Rady školy neuspela a preto 15.10.2019 skončilo jej päťročné 
funkčné obdobie. Funkciou riaditeľa ZŠ bol poverený starostom obce 
PaedDr. Ondrej Mlynek. 
 

Do opakovanej voľby sa prihlásil PaedDr. 
Ondrej Mlynek, ktorý v tajnej voľbe Rady 
školy získal 100% hlasov a preto Mgr. Milan 
Mikulec, starosta obce, dňa 4.11.2019 na 
základe uznesenia z voľby Rady školy pri ZŠ 
Semerovo, vymenoval PaedDr. Ondreja 
Mlyneka za riaditeľa Základnej školy 
Semerovo na obdobie piatich rokov. Pán 
starosta v príhovore poďakoval PaedDr. 
Janke Mičekovej za uplynulých 5 rokov jej 
pôsobenia v tejto funkcii. Nový pán riaditeľ 
vymenoval Ing. Petru Šemelákovú za 
zástupkyňu riaditeľa školy od 4.11.2019. 

 
Zoznam nových pedagógov, asistentov, pomocného personálu, ŠKD, 
školská jedáleň 2018/2019 : 
31.8.2018 odišla Mgr. Dagmar Jančigová  triednictvo prevzala Mgr. Rút 
Immerová, následne Ing. Božena Slatárovičová  od 1.12.2018 prevzala 
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triednictvo od Mgr. Immerovej. Nová učiteľka  Mgr. Alžbeta Vadkertiová  
od 1.12.2018 do 28.2.2019 – SJL 
 
Pedagógovia – nový  Mgr. Mária Detková, zastupovanie za Mgr. 
Čerhákovú (Materská dovolenka), Mgr. Mária Králiková, zastupovanie za 
Mgr. Immerovú (Materská dovolenka), 31.10.2019 ukončila pracovný 
pomer špeciálny školský pedagóg Mgr. Mária Dobiášová, od 1.11.2019 
nastúpil špeciálny školský pedagóg  Mgr. Jana Kondelčíková , Nový -
Pedagogický asistent  v projekte ŠOV  Od 1.12.2018 do 31.8.2019  Zuzana 
Novoveská Šimková 
 
Zoznam nových pedagógov, asistentov, pomocného personálu, ŠKD, 
školská jedáleň 2019/2020: 
Pomocné pracovníčky : Slavomíra Marcinková, Andrea Mihaličeková od 
1.4.2019 – projekt z úradu sociálnych vecí rodiny, pedagogický asistent v 
projekte POP  Eva Paradyová od  9/2019 projekt  POP- 2/2022 
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Rada školy: 
predseda - Mgr. Jana Veterová, podpredseda  - Ing. Marek Šemelák,  
Bc.Oľga Otrubová, Michaela Mokrášová, Jana Baranovičová, Mgr. Maroš 
Bajla, (Mgr. Mária Dobiášová do 31.10.2019) Marcela Betáková, Ľubica 
Bašťovanská, Andrea Mihaličeková, Ing. Gabriela Pípová. 
 
V krátkosti z aktivít ZŠ: 
 
Krúžok Šperk v Nových Zámkoch, Lyžiarsky výcvik v Tatranskej Lomnici, 
Lyžovačka a sánkovačka na v obci Čechy, SLOVINA JE HRA, Zo 
Šalianskeho Maťka v prvej desiatke, tvorivé dielne “Deň ľudových 
remesiel” v našej škole. 
Úspechy v Biologickej olympiáde, školský karneval 2019. V rámci Týždňa 
slovenských knižníc sme zavítali s ôsmakmi a deviatakmi do 
novozámockej Knižnice Antona Bernoláka a beseda s mladou blogerkou a 
spisovateľkou fantasy Majkou Danihelovou. 
 
Naše hasičky vyhrali 1.miesto na súťaži v Likavke a naši mladí začínajúci 

hasiči vyhrali  už tretí krát 1.miesto. Zúčastnili sa 
hasičskej súťaží v obci Dyčka pri Vrábľoch.   
 
Dňa 18.marca 2019 sa uskutočnilo v našej škole 
stretnutie s americkou lektorkou Michelle. 
  
KUKAJ SEM - školský časopis pre vás  pripravujú 
Lili Ivaničová, Karin Baranovičová, Mimi Sipková, 
Sabina Rozenbergová, Tamara Gašparíková.  ZŠ 
Semerovo zabezpečuje farebnú tlač. Školský 
časopis získal 1.miesto v 2.ročníku krajskej súťaže 

školských časopisov - CAJGLOVAČKA 2019. 
 
Na slávnostnom oceňovaní najlepších športovcov za rok 2018 bol 
primátorom mesta Nové Zámky ocenený aj žiak našej školy Matej Dobiáš 
z 3.ročníka. Hrá hokej za N. Zámky. 
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Deň rodiny 2019 bol spojený s krstom dažďovej záhrady. 
 
Naša škola sa zapojila do projektu Oudoorová edukácia, ktorý vyhlásil 
Strom života s finančnou podporou MŠVVaŠ SR. 
 
ŠKD niesol v duchu , VÝSTAVA PLODOV JESENE, Európskeho týždňa 
mobility, SVETOVÝ DEŇ MLIEKA NA ŠKOLÁCH 
Exkurzia na Jazykový festival pri príležitosti Európskeho dňa jazykov. Po 
skrášlení školy jesennými dekoráciami a nádhernými svetlonosmi sa všetci 
zišli na školskom ihrisku. Hlavnou aktivitou bolo púšťanie šarkanov do 
neba. 
Opäť po roku sa zúčastnili žiaci ZŠ Semerovo spolu s p. uč. Luciou 
Marenčíkovou divadelného festivalu Regfest 2019 v N. Zámkoch. 
 
12.októbra sa konal v ZŠ Mostná N. Zámky nový festival inovatívneho 
vzdelávania "Festival Pod jednou strechou" 
Exkurzia na Medzinárodnej mineralogickej burze v Bratislave. 
ZŠ zúčastnila literárneho večera našej pani asistentky - poetky, výtvarníčky 
a šperkárky Alžbety Havranovej pod názvom POETICKÉ KVAPKY v 
kníhkupectve Artfórum v Nových Zámkoch. 
Naša škola ako každý rok sa zúčastnila celoslovenského projektu Záložka 
do knihy. 
 
23.novembra t.r. sa konala v Šuranoch súťaž MLADÝ HASIČ. Naši žiaci 
pod vedením p. učiteľa Karola Závodského boli úspešní: 
1.miesto - mladší žiaci ZŠ Semerovo: Alex Čelko, Kristína Várniková, 
Tobias Tóth, Matej Šlechta 
2.miesto - mladší žiaci ZŠ Semerovo: Scarleta Sudiová, Marianna 
Horváthová, Dany Mihalíček, Medan Mihalíček 
3.miesto - staršie žiačky: Tamara Gašparíková, Sabina Rozenbergová, Stella 
Nagyová, Allesia Veronica Fabio. 
 
 
26.11. 2019 v rámci týždňa proti drogám prišiel k nám pán policajt 
prednášať žiakom o drogách.  
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Žiaci z drotárskeho a šepkárskeho krúžku boli pozrieť na trhoch v Nových 
Zámkoch, na našej škole s podporou fondu Kultminor organizovali tvorivé 
dielničky zamerané na tradičné remeslá našich predkov, Slávnostná 
Vianočná akadémia a program  "Šun Man - Počúvaj ma"..., 
 
Zdroj: kronika Základnej školy 
 

4.1 Materská škola v roku 2021 
 

V novej budove školy sa zahájilo vyučovanie v r. 1984. 
Cena starostu obce udelená z príležitosti 25. výročia 
pôsobenia v novej budove školy za vynikajúce 
výchovno-vzdelávacie aktivity a reprezentáciu obce s 
poďakovaním pedagógom a prevádzkovým 

pracovníkom  za prácu v rokoch 1984 – 2009 v prospech detí a Obce 
Semerovo. 
 
Kolektív MŠ: 

-  riaditeľka Gabriela Kečkéšová 
- učiteľky – Zuzana Rakušanová a Bc. Michaela Fülöpová z Branova 
- ved. ŠJ – Ing. Marta  Balážová 
- hlavná kuchárka – Ľubomíra  Bagalová a pom.sila – Monika Naďová  

 
Dlhoročná hlavná kuchárka Alena Pípová odišla do dôchodku v decembri 
2019. Školníčka  - Zita  Szaboová 
 
Výbor ZRŠ: 

- predseda – Slavomíra Marcinková 
- podpredseda – Helena Tóthová 
- triedny dôverník/hospodár -  Dana  Hatalová,  Veronika  Szabóová 
- zapisovateľ -    Ing. Viktória Janković 

 
Rada školy: 

- predseda:  Dana Pavlatovská 
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- členovia : Zuzana Rakušanová za pedagógov, Zita  Szaboová  za prev. 
pracovníkov,  Martina Vavrová  - za rodičov, Ing. Peter Kardoš – 
delegovaný poslanec OZ 

 
Január: 
Sánkovačka v obci Čechy v spolupráci so ZŠ. V časopise Vrabček mala 
uverejnenú prácu Giada Fabio.  
 
Február: 
Karneval v materskej škole s rodičmi, občerstvenie šišky, fánky zabezpečila 
ŠJ. Konal sa prednáška logopedičky Mgr. Kataríny Melichárekovej  pre 
pedagógov a rodičov. 
Predškoláci navštívili prvákov a druhákov. V časopise Vrabček – Maťko 
Šebík. 
 
Marec: 
Vyšetrenie školskej zrelosti + prednáška psychologičky pre pedagógov 
a rodičov. V časopise Vrabček – Bianka Marcinková. 
 
Apríl:  
Zápis do 1.ročníka a návšteva miestnej knižnice. Veľkonočné tvorivé dielne 
s rodičmi – výroba a výzdoba kraslíc. 
Deň Zeme - vytvorenie bylinkového záhonu. 
 
Máj: 
Zápis do MŠ. Nahrávanie programu do miestneho rozhlasu ku dňu matiek. 
Deň  matiek, posedenie s babkami. 
V časopise Vrabček – Maťko Šebík.  
 
Jún: 
MDD -  žiaci základnej školy zahrali škôlkarom vlastnú, zmodernizovanú 
rozprávku  o Červenej čiapočke. 
Školský výlet – Gazdovský dvor Branovo, predškoláci  navštívili Galériu 
umenia v Nových Zámkoch. 
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Maťko Šebík získal 3.miesto vo výtvarnej súťaži Moja rodina, ktorú 
organizovala  Mestská knižnica mesta Piešťany. 
V časopise vrabček – Terezka Kardošová. Rozlúčková  slávnosť 
predškolákov a poďakovanie p.uč. Monike  Bábinovej za  18 rokov skvelej 
pedagogickej práce v materskej škole Semerovo. 
 
August: 
Pani uč. Rakušanová a Fülöpová  absolvovali školenie edukačno-náučného 
programu prevencie obezity  a stali sa  zeleninkovými lektorkami.  
 
September: 
Zakúpené čističky vzduchu na zníženie chorobnosti detí. MŠ sa zapojila do 
projektu Zeleninkové šialenstvo. V časopise Vrabček uverejnená práca 
Dominiky Molnárovej (žiačka ZŠ) 
 
Október: 
Výstava plodov jesene a jesenných dekorácii v MŠ a jesenné tvorivé dielne 
– tekvicové popoludnie s večerným  rozsvietením tekvíc, vystúpenie  detí  
v miestnom rozhlase pri príležitosti mesiaca úcty k starším. 
V časopise Vrabček uverejnená práca Dominiky Molnárovej, namaľované 
vodorovné značenie dopravného ihriska regionálnou správou a údržbou 
ciest Nitra. 
 
November: 
Pani učiteľky Rakušanová a Fülöpová sa zúčastnili Celoslovenského  
odborého semináru  z príležitosti 5. ročníka Dňa  materských škôl na 
Slovensku v Nových Zámkoch 15.11. pod názvom „Aktivity a činnosti 
podporujúce výchovu a vzdelávanie detí v materskej škole“ pod záštitou 
primátora mesta Mgr. art. Otokara Kleina. 
 
V časopise Vrabček mala prácu uverejnenú naša predškoláčka  Bianka 
Marcinková.  
  



 

Kronika obce Semerovo   

56 
 

Deti videli predstavenie bábkového divadla  Slniečko – Farebný panáčik – 
so zameraním na dopravnú výchovu.  
 

 
 
December: 
3.12.   pečieme perníčky, privítanie Mikuláša 
9.12.   vianočné tvorivé dielne -  výroba svietnika a zdobenie perníkov 
10.12.  bábkové  divadlo  Kotkodák 
13.12.  vystúpime na vianočnej akadémii ZŠ, Divadlo v MŠ – 

Kotkodák, Divadlo v MŠ - dopravný strážnik, Pečenie 
vianočných perníkov, Vianočné tvorivé dielne. 

 
 
Zdroj : kronika Materskej školy 
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5. POĽNOHOSPODÁRSTVO A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 
4.3 Poľnohospodárstvo 
 
Agrospol Semerovo družstvo (Historický názov: Poľnohospodárske 
družstvo Semerovo - držiteľ Ceny Obce Semerovo), rastlinná a živočíšna 
výroba – obrába 931 ha ornej pôdy. 
Štatutári: Ing. Ladislav Varagya, predseda predstavenstva, Ing. Peter 
Balogh, podpredseda predstavenstva 
          
RAB, s.r.o. Semerovo.  Predchádzajúci vlastník  POVER s.r.o. Semerovo 
držiteľ Ceny obce Semerovo, ďalší vlastník :  Hydina Cífer,                   
hospodári  v katastroch obci Semerovo, Branovo, Veľké Lovce , Čechy, 
Dedinka  „Rastlinná a živočíšna výroba - výroba hydinového mäsa - 
predaj z dvora, vajec a kŕmnych zmesí pre živočíšnu výrobu,  podpora 
turistického ruchu„ . Obrába 332 ha ornej pôdy. 
Štatutári: Karolína Borbélyová konateľka, Ing. Branislav Becík spoločník  
 
AGRO – Balogh, s.r.o. – rastlinná výroba. Obrábajú 136 ha ornej pôdy. 
 
AGRO – Gombár, s.r.o. – rastlinná výroba. Obrába 296 ha ornej pôdy  

 
Zdroj: kronika Obce, daňové priznanie 
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4.4 Životné prostredie 
 
V roku 2019 nám komunálny odpad zbierala firma Brantner Nové Zámky 
v dvojtýždňovom intervale.  
 
Koľko sme vyzbierali ? 
 

Druh podpruhu odpadu Množ. odpadu 
v tonách  

Objemný odpad 42,580 
Sklo   8,420 
Plasty   9,310 
Kovové odpady   0,123 
Viacvrstvové kombinované materiály, napr. tatrapack   0,094 
Zmes kombinovaného odpadu 327,430  
Papier     5,820 
Šatstvo     1,690 
Biologický odpad     0,550 

 
Zdroj: Štatistický výkaz za rok 2019 
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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 
 
OcÚ         – Obecný úrad 
MŠ           – Materská škola 
ZŠ            – Základna škola 
OZ           – Obecné zastupiteľstvo 
SHR         – Súkromne  hospodáriaco roľníci 
TKO        – Tuhý komunálny odpad 
ECO        – Ecoprodukt 
ÚPSVaR – Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 
MAS        – Miestna akčná skupina 
VZN        – Všeobecne záväzné nariadenie 
ČOV        – Čistička odpadových vôd 
RKC        – Rímskokatolícka cirkev 
NFP         – Nenávratný finančný príspevok 
SO            – Skládka odpadu 
FC            – Futbalový club 
LV            – List vlastníctva 
NR SR      – Národná rada Slovenskej republiky 
MKS         – Miestne kultúrne stredisko 
CKN        – Centrum katastra nehnuteľností 
DHZ        – Dobrovoľný hasičský zbor 
MO MS   – Miestna organizácia Matice Slovenskej 
TJ             – Telovýchovná jednota 
ŠK            – Športový klub 
 
 
 


