
Zápisnica 
z rokovania Obecného  zastupiteľstva   Obce  Semerovo 

 konaného  dňa 14. decembra 2019 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: v prílohe  na pozvánke 

 
1. Otvorenie zasadnutia Obecného zastupiteľstva,  schválenie programu 

Rokovanie  obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Semerovo Mgr. Milan 
Mikulec, ktorý privítal všetkých poslancov, členov komisií,  zamestnancov obce 
a ostatných prítomných občanov.    
Starosta  zistil  uznášaniaschopnosť    obecného  zastupiteľstva,  prítomných bolo 8 
poslancov,   obecné zastupiteľstvo  je uznášaniaschopné. 
Starosta požiadal poslankyňu obecného zastupiteľstva pani Michaelu Mokrášovú, 
aby predniesla návrh  programu, vyzval prítomných k vyjadreniu, či majú  návrh na 
doplnenie, zmenu programu. 
Výsledok hlasovania: za 8 poslancov 

proti: 0 
 zdržali sa: 0  
Program rokovania bol schválený. 
 

2. Vymenovanie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
Za  overovateľov zápisnice starosta obce vymenoval:   Ing. Petra Kardoša, Patrika 
Solnokyho a za zapisovateľku: Ing. Martu Jamečnú. 
Výsledok hlasovania: za 8 poslancov 

proti: 0 
 zdržali sa: 0  
Overovatelia zápisnice  a zapisovateľka boli schválení. 
 

3. Voľba návrhovej komisie 
Starosta  dal   hlasovať za navrhnutú návrhovú komisiu. 
Do návrhovej komisie boli schválení : Ing. Marek Šemelák, Ing. Marek Pípa, PhD., 
Dušan Bagala. 
Výsledok hlasovania: za 8 poslancov 

proti: 0 
 zdržali sa: 0  
Návrhová komisia bola schválená. 

4. Zloženie sľubu matrikárky 

Dňa 28.11.2019 pracovníčka obecného úradu Semerovo Ing. Marta Jamečná úspešne 
absolvovala skúšky z matriky. Starosta obce vyzval menovanú, aby zložila sľub 
matrikárky. Zložením sľubu do rúk starostu obce starosta obce stanovil Ing. Martu 
Jamečnú za zástupkyňu matrikárky matričného úradu obce Semerovo. 



5. Návrh na 3. úpravu rozpočtu obce a základnej školy na rok 2019 

Starosta obce poprosil Ing. Mareka Šemeláka, aby poskytol informácie v súvislosti 
s 3. úpravou rozpočtu obce a základnej školy na rok 2019. Poslanec Obecného 
zastupiteľstva Ing. Marek Šemelák predniesol skutočnosti rozpočtu príjmy, výdavky 
– obec a základná škola.  

Výsledok hlasovania: za 8 poslancov 
proti: 0 

 zdržali sa: 0  
Obecné zastupiteľstvo schválilo 3. úpravu rozpočtu obce a základnej školy na rok 
2019. 

6. Návrh rozpočtu obce a základnej školy na rok 2020 s výhľadom na roky 
2021 – 2022 

Poslanec Obecného zastupiteľstva Ing. Marek Šemelák predniesol návrh rozpočtu 
obce a základnej školy na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 – 2022. Uviedol 
plánované príjmy a výdavky. Schválením štátneho rozpočtu boli navýšené podielové 
dane pre obec na rok 2020. Rozpočet Základnej školy na rok 2020 je nastavený na 
základe aktuálnych skutočností. Starosta obce Mgr. Milan Mikulec  poskytol 
aktuálnu informáciu v súvislosti s DHZ a to schválenie dotácie v sume 11 000 eur. 

Výsledok hlasovania: za 8 poslancov 
proti: 0 

 zdržali sa: 0  
Návrh rozpočtu obce a základnej školy na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 -2022 
bol schválený. 

7. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce a základnej školy  na rok 
2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022. 

Hlavný kontrolór obce Ing. Branislav Arpáš predniesol stanovisko k rozpočtu obce 
a základnej školy na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022. Pri vypracovaní 
stanoviska vychádzal zo zverejneného návrhu rozpočtu a spĺňa všetky zákonom 
stanovené aspekty. Bol v súlade zo zákonom tj. bol zverejnený 15 dní pred jej 
schválení poslancami obecného zastupiteľstva. Hlavný kontrolór skonštatoval 
vyváženosť rozpočtu. Bežný rozpočet sa javí ako prebytkový, kapitálový ako 
schodkový. Pričom tento schodok bude krytý z prebytku bežného rozpočtu 
a prostriedkami minulých rokov. Z dlhodobého hľadiska je rozpočet obce 
prebytkový. Zároveň uviedol aj riziká v súvislosti s príjmovou časťou rozpočtu 
najmä čo sa týka platenia daní a miestnych poplatkov. Teda je tu riziko, že príjmová 
časť rozpočtu nemusí byť naplnená podľa toho ako to je uvedené v návrhu. Hlavný 



kontrolór odporúča rozpočet obce a základnej školy na rok 2020 schváliť a rozpočty 
na roky 2021 a 2022 vziať na vedomie. 

Výsledok hlasovania: za 8 poslancov 
proti: 0 

 zdržali sa: 0  
Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet obce a základnej školy na rok 2020 
a rozpočty na rok 2021 a 2022 vzalo na vedomie. 
 

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020 

Hlavný kontrolór predložil plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 – spracovanie 
a predloženie správy o kontrolnej činnosti za rok 2019, vypracovanie stanoviska 
k záverečnému účtu za rok 2019, vykonanie pravidelných administratívnych 
finančných kontrol /obecný úrad Semerovo a Základná škola Semerovo/, náhodná 
kontrola pokladničných operácií, kontrola dodržiavania zákona o slobodnom 
prístupe k informáciám, predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 
2020. 

Výsledok hlasovania: za 8 poslancov 
proti: 0 

 zdržali sa: 0  
Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
na I. polrok 2020. 

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach č. 2/2019 

Starosta obce poprosil pracovníčku obecného úradu p. Slávikovú, aby poskytla 
informácie k prejednávanému bodu. Zmena sa týka sadzby dane  za ornú pôdu 
z 0,35% na 0,50%; pri stavebných pozemkoch 80% z ceny pozemku; zmena sadzby 
dane za stavby z 0,10 eur na 0,12 eur za m2.  
 
Výsledok hlasovania: za 8 poslancov 

proti: 0 
 zdržali sa: 0  
Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych 
daniach č. 2/2019. 

10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Semerovo č. 3/2019 
o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

Starosta obce k bodu č. 10 uviedol nevyhnutnosť úpravy VZN č. 3/2019 nakoľko 
spoločnosť Brantner zvýšil poplatky za odvoz a uloženie tko. Pani Slobodníková 
informovala poslancov obecného zastupiteľstva a verejnosť o zmenách v poplatkoch 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Za minulý rok bola sadzba 
poplatku na osobu 0,044 eur za kalendárny deň a  16,06 eur za kalendárny rok. 
V návrhu je sadzba upravená nasledovne 0,055 eur za kalendárny deň na osobu 
a 20,13 eur za kalendárny rok na osobu. Navrhovaná sadzba za drobný stavebný 



odpad je 0,060 eur za kg. Ďalšia zmena sa týka zníženia a odpustenia poplatku. Na 
odpustenie poplatku je potrebné potvrdenie o tom, že dotknutá osoba žije a pracuje 
v zahraničí, študuje v zahraničí, je vo výkone trestu, výkon profesionálnej vojenskej 
služby /účasť na misiách/, umiestnenie poplatníka v domove sociálnych služieb. 
Uvedené skutočnosti musia byť vydokladované. Zľava 50% bude platiť pre 
študentov, ktorí sú umiestnení na internáte alebo priváte a osoby, ktoré majú 
prechodný pobyt v inej obci. Uvedené skutočnosti bude potrebné vydokladovať. 
Zľavu je potrebné uplatniť ešte pred doručením rozhodnutia. Starosta obce 
k predmetnému bodu dodal, že nevyhnutnosť zvýšenia poplatkov za komunálny 
odpad a drobný stavebný odpad vychádza zo zvýšenia nákladov za odvoz 
a skladovanie tko. Poslanec obecného zastupiteľstva Ing. Peter Kardoš  skonštatoval, 
že by bolo výhodné separovať komunálny odpad, čím by sa znížili náklady na ich 
odvoz a skladovanie. Ing. Marek Šemelák uviedol fakt, že v príjmovej časti rozpočtu 
za rok 2020 sú naplánované poplatky za komunálny odpad vo výške 17 000 eur, 
pričom výdavky na komunálny odpad boli za rok 2019 v sume 31 400 eur a v roku 
2020 sa očakáva jeho zvýšenie. To znamená, že obec sa podieľa na výdavkoch za 
odvoz a uskladnenie tko  50%. 
Výsledok hlasovania: za 8 poslancov 

proti: 0 
 zdržali sa: 0  
Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce 
Semerovo č. 3/2019 o miestnych poplatkoch za komunálny odpad a drobné stavebné 
odpady. 
 

11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2019 o dodatku č. 1 ku 
Všeobecne záväznému 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 

 
Pracovníčka obecného úradu v Semerove Veronika Štefániková uviedla informácie 
k prejednávanému bodu. Jedná sa o vyberanie zábezpeky od rodičov za stravovanie 
detí, ktorá sa bude vracať rodičom k 31.12.2019,od 1.1.2020 sa bude opätovne vyberať 
a k 30.06.2020 vracať.  Zmenou vo všeobecne záväznom nariadení o výške príspevku 
na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni pri ZŠ a v školskej jedálni pri MŠ 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Semerovo je skutočnosť, že vyberaná zábezpeka 
sa nebude rodičom vracať k 31.12.2019 ale ku koncu školského roka tj. k 31.07.2020. 

Výsledok hlasovania: za 8 poslancov 
proti: 0 

 zdržali sa: 0  
Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh Všeobecne záväzného nariadenia 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. 



12. Návrh na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku 
a záväzkov obce, MŠ a ZŠ k 31.12.2019. 

Dňa 13.12.2019 bola starostom obce Semerovo menovaná inventarizačná komisia  
v zložení – predseda komisie Mgr. Milan Mikulec, členovia inventarizačnej komisie – 
Ing. Marta Jamečná, Veronika Štefániková, Soňa Slobodníková, Ildikó Sláviková.  Za 
inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov MŠ a ZŠ 
k 31.12.2019 zodpovedajú riaditeľka MŠ a riaditeľ ZŠ. Hlavná inventarizačná komisia 
na vyradenie upotrebeného a nevyužitého majetku tj. komisia finančno-rozvojová, 
stavebná a dopravná v nasledovnej zostave predseda komisie – starosta obce 
a hlavný kontrolór obce. 

Výsledok hlasovania: za 8 poslancov 
proti: 0 

 zdržali sa: 0  
Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh na vykonanie inventarizácie majetku, 
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce, MŠ a ZŠ k 31.12.2019. 

13. Návrh zmluvy o zriadení spoločného stavebného úradu – Dodatok č. 18 

K predmetnému bodu pracovníčka obecného úradu p. Sláviková uviedla, že išlo 
o mierne navýšenie príspevku na spoločný stavebný úrad. 

Výsledok hlasovania: za 8 poslancov 
proti: 0 

 zdržali sa: 0  
Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh zmluvy o zriadení spoločného stavebného 
úradu – Dodatok č. 18. 

14. Menovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie na voľby do NR SR 
2020, organizačno-technický pracovník, volebný okrsok, volebná 
miestnosť, vylepovanie plagátov 

Starosta obce Mgr. Milan Mikulec menoval za zapisovateľku okrskovej volebnej 
komisie na voľby do NR SR 2020 p. Soňu Slobodníkovú, za organizačno-technického 
pracovníka p. Ildikó Slávikovú, určuje sa jeden volebný okrsok a volebná miestnosť – 
zasadačka obecného úradu. Plagáty sa budú vylepovať do vitríny pri obecnom 
úrade.Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie menovanie zapisovateľa okrskovej 
volebnej komisie na voľby do NR SR 2020, organizačno-technického pracovníka, 
volebného okrsku, volebnej miestnosti, vylepovanie plagátov. 

15. Pozmeňovací návrh Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami 

Hlavný kontrolór obce Ing. Branislav Arpáš uviedol, že pozmeňovací návrh Zásad 
hospodárenia s finančnými prostriedkami bol stanovený ako jeden z opatrení 



v rámci kontroly vykonanej k projektu „Multifunkčného ihriska“. Zároveň bola 
odporúčaná zmena  internej smernice na verejné obstarávanie, odstránenie pojmu 
programový rozpočet, sledovanie čerpania obecného rozpočtu /kvartálna kontrola 
čerpania rozpočtu finančnou komisiou/. 

Výsledok hlasovania: za 8 poslancov 
proti: 0 

 zdržali sa: 0  
Obecné zastupiteľstvo schválilo pozmeňovací návrh Zásad hospodárenia 
s finančnými prostriedkami. 

16. Pozmeňovací návrh Zásad hospodárenia s majetkom obce 

Hlavný kontrolór obce k bodu 16 uviedol ako nevyhnutnosť zakomponovať do 
výdavkovej časti rozpočtu  odhad tj. predpoklad opráv. Majetok obce ako aj jej 
organizácií by sa mal chrániť a zveľaďovať.  

Výsledok hlasovania: za 8 poslancov 
proti: 0 

 zdržali sa: 0  
Obecné zastupiteľstvo schválilo pozmeňovací návrh Zásad hospodárenia s majetkom 
obce. 

17. Predloženie návrhu kronikárskych zápiskov za obdobie od 15.12.2014 do 
31.12.2018 

Starosta obce uviedol, že kronikárske zápisky za obdobie od 15.12.2014 do 31.12.2018 
predložil kronikár obce p. Hrabovský. Ing. Marek Pípa, PhD sa informoval ohľadom 
názoru kultúrno-spoločenskej komisie na návrh kronikárskych zápiskov. Člen 
kultúrno-spoločenskej komisie Patrik Solnoky uviedol, že komisia nemala žiadne 
výhrady voči návrhu kronikárskych zápiskov. Starosta uviedol, že bola zakúpená 
príručka kronikára, posledné vydanie. V príručke je písané, že kronika sa nemusí 
písať ručne, môže byť vytlačená na tlačiarni a zošitá. Ing. Marek Pípa, PhD reagoval 
na horeuvedené, že sa jedná o ostrašujúci príklad kroniky. Pán Hrabovský sa vyjadril 
k predmetnej veci. Kronika sa takýmto štýlom  píše od roku 1993 a pracoval na nej 
podľa čistého vedomia a svedomia. 

Výsledok hlasovania: za 7 poslancov 

proti: 1 
 zdržali sa: 0  
 
 
 
 



18. Správa škodovej komisie 
 
Predsedníčka škodovej komisie Ing. Marta Jamečná predniesla správu zo škodovej 
komisie, ktorá bola zriadená za účelom udelenia pokuty Ministerstvom školstva, 
vedy, výskumu a športu ako výsledok rozhodnutia kontrolnej činnosti vykonanej za 
rok 2017. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu škodovej komisie. 

19. Návrh zmluvy na právne služby JUDr. Kontrová 

V bode č. 17 sa prejednáva návrh zmluvy na poskytovanie právnych služieb v našej 
obci JUDr. Kontrovou. Právna služba zahŕňa poradenstvo, vyhotovenie písomností, 
posudzovanie pokynov a smerníc vrátane prijímaní všeobecne záväzných nariadení 
a vyhotovenie zmlúv. Jedná sa o 10 hodín za mesiac s paušálnou sumou 130 eur. 
Právne služby nad rámec sa budú fakturovať ako ďalšie právne služby. 

Výsledok hlasovania: za 8 poslancov 
proti: 0 

 zdržali sa: 0  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh dodatku na právne služby poskytované 
JUDr. Kontrovou. 

20. Návrh zmluvy na kúpu pozemkov pri fare 

Ing. Peter Čelko zástupca starostu obce predniesol návrh zmluvy na kúpu pozemkov 
pri fare, vlastníkom ktorého je p. Bórik s manželkou. Dohodnutá kúpna cena 
pozemku je 10 000 eur. V tejto cene je zahrnutá cena pozemku aj predajne.  JUDr. 
Kontrová skonštatovala, že na predajňu je uzavretá nájomná zmluva, t.j. kúpou 
uvedenej nehnuteľnosti by sa obec dostala do pozície prenajímateľa. Do nájomnej 
zmluvy by sme vstupovali zo zákona. Ing. Čelko dodal, že predajňa bude naďalej 
fungovať a obec bude mať príjem z prenájmu. Zadefinovala sa hodnota pozemku 
a stavby.  Hodnota stavby sa vyčíslila na sumu 6 000 eur a pozemku 4 000 eur. 

Výsledok hlasovania: za 7 poslancov 
proti: 0 

 zdržali sa: 1  
Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh zmluvy na kúpu pozemkov pri fare. 

21. Odpredaj domu v majetku obce - Skačan 

Starosta obce poprosil poslanca OZ Ing. Mareka Šemeláka a obecnú právničku JUDr.. 
Helenu Kontrovú, aby poskytli informácie k prejednávanému bodu.  Ing. Marek 
Šemelák uviedol, že JUDr. Kontrová  pripravila podklady na odpredaj domu. Predaj 
sa bude realizovať verejnou obchodnou súťažou. 



Výsledok hlasovania: za 8 poslancov 
proti: 0 

 zdržali sa: 0  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer na odpredaj domu v majetku obce – Skačan 
formou verejnej obchodnej súťaže. 

22. Návrh finančných príspevkov na rok 2020 pre organizácie v obci. 

Poslanec OZ Patrik Solnoky predniesol návrh finančných príspevkov na rok 2020 pre 
organizácie v obci. Na obecný úrad prišli nasledovné žiadosti – Farský úrad 800 eur, 
Off road v tehelni 1 000 eur, Zväz invalidov 1 060 eur, Priatelia školy 350 eur, Cesta 
sv. Františka z Assisi 1 000 eur, FC Semerovo 14 700 eur, Súbor Semerovčan 1500 eur. 
Tieto dotácie budú prehodnotené a schvaľované finančnou komisiou. Ing. Marek 
Šemelák dodal, že v rozpočte je na uvedené dotácie vyčlenených 21 400 eur. 

23. Verejná zbierka obce Kolíňany –Jelenec a mesto Prešov 

Zbierka je na základe žiadosti doručenej na obec a  je podporená ZMOS.  JUDr. 
Kontrová uviedla, aby sa finančná výpomoc poskytla formou darovacej zmluvy. 
Ing. Kardoš poslanec obecného zastupiteľstva navrhuje sumu 300 eur pre obec 
Kolíňany – Jelenec a 300 eur mesto Prešov. Bývalý starosta obce p. Hrabovský 
uviedol, že by sa mohla poskytnúť výpomoc vo výške po 500 eur. Starosta obce 
Mgr. Milan Mikulec navrhuje sumu finančného príspevku formou darovacej 
zmluvy vo výške 500  eur pre obec Kolíňany – Jelenec a 500 eur pre mesto Prešov. 

     Výsledok hlasovania: za 8 poslancov 
proti: 0 

 zdržali sa: 0  
 Obecné zastupiteľstvo schválilo finančný príspevok formou daru vo výške 500 
eur pre obec Kolíňany – Jelenec a 500 eur pre mesto Prešov. 

24. Žiadosť – Školská jedáleň pri Základnej škole 

Zástupca starostu obce Ing. Peter Čelko poskytol informácie k prejednávanému 
bodu.  Vedúca školskej jedálne poskytla rozpis vecí potrebných do školskej 
jedálne, ktorá sa posunula obci. Máme vedomie o chýbajúcom spotrebnom 
materiály. Spotrebný materiál je v sume 2 945 eur.  Ing. Šemelák uviedol, že za 
aktuálny rok je v rozpočte rozpočtovaných 1 000 eur. Na nasledujúci rok 2020 je 
v rozpočte začlenený výdaj taktiež na sumu 1 000 eur. 

25. Žiadosť o prefinancovanie asistenta 

Riaditeľ ZŠ  predniesol žiadosť o prefinancovanie asistenta. Jedná sa o potrebu 
pomocnej sily pre žiakov s poruchami učenia. Nakoľko momentálne nie je žiadny 
projekt na financovanie asistenta, z toho titulu žiada ZŠ o poskytnutie finančných 



prostriedkov na prejednávanú žiadosť do konca júna 2020 tj. do konca školského 
roka 2019/2020. Zástupca starostu dodal, že finančné prostriedky sú zahrnuté do 
rozpočtu, teda bude možné financovanie asistenta. Poslanec obecného 
zastupiteľstva a predseda finančnej komisie Ing. Marek Šemelák uviedol, že 
v rozpočte sú rozpočtované finančné prostriedky pre ZŠ v sume 5 500 eur, ktoré 
by pokryli financovanie asistenta do konca školského roka 2019/2020 vo výške 
minimálnej mzdy.  

26. Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi – farnosť Semerovo o pomoc pri oprave 
fasády kostola 

Starosta obce Mgr. Milan Mikulec informoval poslancov OZ ako aj verejnosť, že 
momentálne ešte nie je cenová ponuka na opravu fasády kostola. Na opravu 
prispeje aj obec ako aj veriaci. 

27. Aktuálne informácie starostu obce 

Starosta obce zhrnul akcie prebiehajúce za posledný kvartál v našej obci – menovanie 
riaditeľa ZŠ, vítanie nových občanov v obci, zlaté a strieborné sobáše, diamantový 
sobáš, privítanie starých občanov obce, údržba obce a cintorína ku Všetkým svätým, 
určenie volebnej komisie /voľby do NR SR/, úprava stránkových dní počas 
sviatkov, rozsvietenie prvej adventnej sviečky, Mikuláš v obci, Mikuláš v MŠ a ZŠ, 
vianočná akadémia  ZŠ a MŠ, výsadba stromčekov na družstevnej, kolaudácia 
detského ihriska pri studničke, obhliadka spoločného stavebného úradu 4 
unimobuniek Polhošových,  žiadosť o zmenu spojov Arriva – odoslanie žiadosti, 
jednanie s Konfernet ohľadom vysielacích časov príspevkov, príprava pracovnej 
zmluvy s pánom Lakatošom a Macekom, príprava zmluvy na údržbu a revíziu 
detských ihrísk, príprava Silvestra 2019 a príchod Nového roka 2020 – ohňostroj, 
prípitok, materiály na obecné zastupiteľstvo budú v elektronickej podobe, pridelené 
finančné prostriedky na ďalšiu etapu opravy DHZ vo výške cca 11 000 eur. 

28. Interpelácia poslancov 

Ing. Marek Pípa, PhD. sa informoval ohľadom  zberného dvoru. Starosta uviedol, že 
zatiaľ nie sú nové informácie v súvislosti s realizáciou zberného dvora. 

P. Dušan Bagala podal žiadosť o rozviazanie zmluvy, ktorá bola na obec doručená 
9.12.2019. Je tam výpovedná doba dvojmesačná. 

29. Diskusia 

Diskusiu rozpútala Ing. Gabriela Pípová ohľadom kronikárskych zápisov a uviedla, 
že sa zúčastnila školenia pre kronikárov v júni 2019. Následne po absolvovaní 
školenia začala s písaním kronikárskych zápisov. 



 Ing. Marek Šemelák poslanec obecného zastupiteľstva spustil prezentáciu ako sumár 
roku 2019. V prezentácii sú zhrnuté programové priority OZ a zároveň čo sa podarilo  
splniť za rok 2019. 

30. Správa predsedu návrhovej komisie 

Uznesenie zo 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Semerovo predniesol 
predseda návrhovej komisie Ing. Marek Šemelák. 

 
31. Záver 

 
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie obecného 
zastupiteľstva. 
 
V Semerove, dňa 14.12.2019 
 
 
 
.........................................................                             ............................................................ 
zapisovateľ: Ing. Marta Jamečná, v.r.              starosta obce: Mgr. Milan Mikulec, v.r. 
 
 
 
 
 
..............................................................               ........................................................................ 
overovatelia zápisnice: Patrik Solnoky, v.r.                   Ing. Peter Kardoš, v.r. 
 

 
 

 

 

 


