
   
 
 

 
 
 
 

 
 

 
1. Uznesenie č. 1/III/2023 Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva 
Výsledok hlasovania: 
za: 7 
proti: 0 
zdržali sa: 0 
Uznesenie schválené – neschválené 
 

2. Uznesenie č. 2/III/2023 Schválenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 
overovateľov zápisnice: Ing. Oľga Otrubová a Ing. Peter Kardoš 
zapisovateľku: Ing. Marta Jamečná 
Výsledok hlasovania: 
za: 7 
proti: 0 
zdržali sa: 0 
Uznesenie schválené – neschválené 

 
3. Uznesenie č. 3/III/2023 Schválenie návrhovej komisie 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje členov návrhovej komisie: 
Predseda: Ing. Mário Tomaštík, členovia: Vladimír Šebo a Patrik Solnoky 
Výsledok hlasovania: 
za: 7 
proti: 0 
zdržali sa: 0 
Uznesenie schválené – neschválené 

 
4. Uznesenie č. 4/III/2023 Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu 
rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, v rámci vyhlásenej výzvy MAS - Dvory a okolie 
 
Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 
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predloženie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie 
stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 
2020, v rámci vyhlásenej výzvy MAS - Dvory a okolie 
Kód výzvy: IROP-CLLD-X152-512-001, 
Prioritná os: 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou,  
Investičná priorita: 5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného 
komunitou, Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi 
rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach,  
Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel  
Názov projektu: „Zvýšenie bezpečnosti dopravy v obci Semerovo prostredníctvom 
rekonštrukcie verejného osvetlenia“ 
 

s c h v a ľ u j e    a   s ú h l a s í 
 

a) predloženie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci 
implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja 
vidieka SR 2014 – 2020, v rámci vyhlásenej výzvy IROP-CLLD-X152-512-001 pre 
projekt „Zvýšenie bezpečnosti dopravy v obci Semerovo prostredníctvom 
rekonštrukcie verejného osvetlenia“, 

b) realizáciu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
c) spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške minimálne 5 % z celkového 

rozpočtu projektu z celkových oprávnených výdavkov v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci, čo predstavuje sumu minimálne vo výške 924,25 EUR, 

d) zabezpečí financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce, 
ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho 
cieľa 
 

 
Výsledok hlasovania: 
za: 7 
proti: 0 
zdržali sa: 0 
Uznesenie schválené – neschválené 

 
5. Uznesenie č. 5/III/2023 Schválenie cenníka poplatkov a služieb obce Semerovo 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje cenník poplatkov a služieb obce Semerovo 
Výsledok hlasovania: 
za: 7 
proti: 0 
zdržali sa: 0 
Uznesenie schválené – neschválené 

 
6. Uznesenie č. 6/III/2023 Poverenie starostu obce preveriť možnosti výstavby bytových 

domov 
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce preveriť možnosti výstavby bytových 
domov 
 



Výsledok hlasovania: 
za: 7 
proti: 0 
zdržali sa: 0 
Uznesenie schválené – neschválené 
 

 
 
V Semerove dňa 13.01.2023 
 
                                                                                                            Ing. Peter Čelko, v.r. 
                                                                                                              starosta obce 
                                                                                            
 
Zapisovateľka: Ing. Marta Jamečná, v.r. 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
.................................                                                                      ................................ 
Ing. Oľga Otrubová, v.r.                                                                Ing. Peter Kardoš, v.r. 
 
 
 
 
 

 

 
 


