
   
 
 

 
 
 
 

Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo: 
1. Informáciu o výsledkoch voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva. 
2. Poverenie poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva 

v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 
tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. zákona o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov. 

3. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie ich náplne práce, voľba 
členov a predsedov komisií. 

4. Návrh na určenie mesačného platu starostu obce. 
 

 
1. Uznesenie č. 1/I/2022 Informácia o výsledkoch voľby starostu obce a volieb do 

obecného zastupiteľstva 
           Obecné zastupiteľstvo v Semerove 

A. berie na vedomie 
1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 
2. vystúpenie novozvoleného starostu 

B. konštatuje, že 
1. novozvolený starosta obce Ing. Peter Čelko zložil zákonom predpísaný sľub 
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub 

poslanca obecného zastupiteľstva: 
Ing. Marek Šemelák 
Ivan Bašťovanský 
Vladimír Šebo 
Patrik Solnoky 
Ing. Mário Tomaštík 
Ing. Oľga Otrubová 
Matej Kocán 
Mgr. Silvia Vetterová 
Ing. Peter Kardoš 

 
2. Uznesenie č. 2/I/2022 Schválenie programu ustanovujúceho obecného 

zastupiteľstva 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program ustanovujúceho obecného zastupiteľstva 
Výsledok hlasovania:     za: 9 
                                       proti:0 
                                       zdržalo sa:0 

UUzznneesseenniiee  zz  uussttaannoovvuujjúúcceehhoo  zzaassaaddnnuuttiiaa  OObbeeccnnééhhoo  
zzaassttuuppiitteeľľssttvvaa  OObbccee  SSeemmeerroovvoo  aa  zzhhrroommaažžddeenniiaa  

oobbyyvvaatteeľľoovv  oobbccee,,  kkttoorréé  ssaa  kkoonnaalloo  ddňňaa  1155..1111..22002222  

oo  1177::0000  hhoodd..  vv  oobbrraaddnneejj  mmiieessttnnoossttii  oobbccee  SSeemmeerroovvoo 



Uznesenie schválené – neschválené 
 
 

3. Uznesenie č. 3/I/2022 Schválenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov zápisnice: Ing. Oľgu Otrubovú a Mgr. 
Silviu Vetterovú, za zapisovateľku: Ing. Martu Jamečnú 
Výsledok hlasovania:     za: 9 
                                       proti:0 
                                       zdržalo sa: 0 
Uznesenie schválené – neschválené 

 
4. Uznesenie č. 4/I/2022 Schválenie návrhovej komisie 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu; predseda návrhovej komisie: Ing. 
Peter Kardoš; členovia návrhovej komisie: Patrik Solnoky a Matej Kocán. 
Výsledok hlasovania:     za: 9 
                                       proti: 0 
                                       zdržalo sa:0 
Uznesenie schválené – neschválené 
 

 
 

5. Uznesenie č. 5/I/2022 Poverenie funkciou zástupcu starostu 
            Obecné zastupiteľstvo v súlade s § 13 zákona  o obecnom zriadení  poveruje funkciou 
            zástupcu starostu poslanca Ing. Mareka Šemeláka  

Výsledok hlasovania:     za: 9 
                                       proti:0 
                                       zdržalo sa:0 
Uznesenie schválené – neschválené 

 
6. Uznesenie č. 6/I/2022 Poverenie poslanca oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia 

obecného zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2, 3, 5 a 6 zákona o obecnom zriadení. 
            Obecné zastupiteľstvo  poveruje poslanca Ing.  Petra Kardoša  zvolávaním a vedením  
            zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch § 12 ods. 2, 3, 5 a 6 zákona č.369/1990 
            Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  
            predpisov. 

Výsledok hlasovania:     za: 9 
                                       proti: 0 
                                       zdržalo sa: 0 
Uznesenie schválené – neschválené 

 
 

7. Uznesenie č. 7/I/2022 Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba členov 
a predsedov. 

            Obecné zastupiteľstvo  



A. Zriaďuje 
1. Komisiu finančno-rozvojovú, stavebnú a dopravnú 
2. Komisiu kultúrno-spoločenskú a športovú 
3. Komisiu bezpečnostno-poriadkovú a ochrany životného prostredia 
4. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií 
5. Pracovnú skupinu pre sociálne záležitosti 

         Výsledok hlasovania:     za: 9 
                                                proti: 0 
                                                zdržalo sa: 0 
         Uznesenie schválené – neschválené 
 

B. Volí členov komisie: 
1. Ing. Marek Šemelák, Ivan Bašťovanský, Ing. Peter Kardoš, Patrik Solnoky, Marek 

Lisický – komisia finančno-rozvojová, stavebná a dopravná 
2. Patrik Solnoky, Ing. Oľga Otrubová, Matej Kocán, Vladimír Šebo, Kristián 

Jamečný – komisia kultúrno-spoločenská a športová 
3. Ing. Mário Tomaštík, Mgr. Silvia Vetterová, Matej Kocán, JUDr. Helena Kontrová 

– komisia bezpečnostno-poriadková a ochrana verejného záujmu 
4. Ing. Peter Kardoš, Vladimír Šebo, Mgr. Silvia Vetterová – komisia na ochranu 

verejného záujmu pri výkone verejných funkcií 
5. Mgr. Silvia Vetterová, Zlatica Balážová, Dominika Hatalová, Martina Vavrová – 

pracovná skupina pre sociálne záležitosti 
                  Výsledok hlasovania:     za: 9 

                                       proti: 0 
                                       zdržalo sa: 0 
Uznesenie schválené – neschválené 

 
8. Uznesenie č. 8/I/2022 Poverenie výkonom funkcie sobášiaceho 

Obecné zastupiteľstvo poveruje výkonom funkcie sobášiaceho: 
Ing. Petra Čelka, Ing. Mareka Šemeláka, Patrika Solnokyho, Mgr. Silviu Vetterovú 

            Výsledok hlasovania:          za: 9 
                                       proti: 0 
                                       zdržalo sa: 0 

             Uznesenie schválené – neschválené 
 

9. Uznesenie č. 9/I/2022 Voľba poslancov za členov Rady Základnej školy a Rady 
Materskej školy. 
Obecné zastupiteľstvo podľa § 25 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení v znení neskorších úprav volí 
poslancov za  
Členov Rady Základnej školy: Ing. Oľgu Otrubovú, Ing. Mária Tomaštíka, Patrika 
Solnokyho 
Člena Rady Materskej školy: Ing. Petra Kardoša 

            Výsledok hlasovania:          za: 9 



                                      proti: 0 
                                      zdržalo sa: 0 

             Uznesenie schválené – neschválené 
 

 
10. Uznesenie č. 10/I/2022 Určenie platu starostu obce 

Obecné zastupiteľstvo určuje plat starostu obce v súlade so zákonom č. 253/1994 Z.z. 
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 
neskorších predpisov schvaľuje plat starostu obce. Priemerný plat v národnom 
hospodárstve za rok 2021  je 1 211 Eur x koeficient 2,2. Obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje zvýšenie o 31 %. 

            Výsledok hlasovania:          za: 9 
                                      proti: 0 
                                      zdržalo sa: 0 

             Uznesenie schválené – neschválené 
 
 
 
V Semerove dňa 15.11.2022 
 
 
 
                                                                                                            Ing. Peter Čelko 
                                                                                                           starosta obce, v.r. 
                                                                                            
 
 
 
Zapisovateľka: Ing. Marta Jamečná, v.r. 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
 
.............................................                                                       .................................................. 
    Ing. Oľga Otrubová, v.r.                                                             Mgr. Silvia Vetterová, v.r.    
 
 
 

 

 
 



 
 


