
   
 
 

z 5. zasadnutia Obecného   zastupiteľstva   Semerovo 
a zhromaždenia obyvateľov obce, 

ktoré  sa  konalo  dňa  06. 09. 2019  od  18,30  hodiny  v  obradnej  miestnosti  obce  Semerovo 
Obecné zastupite ľstvo:  
1/ Schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva. 
    Výsledok hlasovania: za: 8 poslancov 
                                       proti: 0 
                                       zdržali sa: 0 
    Uznesenie schválené – neschválené 
 
2/ Schvaľuje za členov návrhovej komisie: p. Ing. M. Šemeláka, Bc. O.  Otrubovú a P. Solnokyho,  
    overovateľov zápisnice p. M. Mokrášovú a D. Bagalu a zapisovateľku Ing. Jamečnú.     
    Výsledok hlasovania: za: 8   poslancov 
                                       proti: 0 
                                       zdržali sa: 0 
    Uznesenie schválené – neschválené 
 
3/ Berie na vedomie správy audítora z overenia individuálnej účtovnej závierky obce a základnej školy  
    za rok 2018. 
    Výsledok hlasovania: za:  8  poslancov 
                                       proti: 0 
                                       zdržali sa: 0 
    Uznesenie schválené – neschválené 
 
4/ Berie na vedomie správu audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej  
    výročnej správy obce za rok 2018. 
    Výsledok hlasovania: za: 8    poslancov 
                                       proti: 0 
                                       zdržali sa: 0 
    Uznesenie schválené – neschválené 
 
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.  
    Výsledok hlasovania: za: 8   poslancov 
                                       proti:  0 
                                       zdržali sa: 0 
    Uznesenie schválené – neschválené 
 
6/ Berie na vedomie stav finančných prostriedkov obce  
    Výsledok hlasovania: za: 8   poslancov 
                                       proti: 0 
                                       zdržali sa: 0 
    Uznesenie schválené – neschválené 
 
7/ Schvaľuje odovzdanie ocenení ,,Cena starostu obce„ pre Ing. Štefana Havlíka a Ing. Tibora   
    Havlíka 
    Výsledok hlasovania: za:  8 poslancov 
                                       proti: 0 
                                       zdržali sa: 0 
    Uznesenie schválené – neschválené 
 
8/  Berie na vedomie aktualizáciu Povodňového plánu obce 
     Výsledok hlasovania: za:  8 poslancov 
                                       proti: 0 
                                       zdržali sa: 0 
    Uznesenie schválené – neschválené 
 



9/ Berie na vedomie menovanie škodovej komisie v zložení: predsedníčka Ing. Marta Jamečná,  
    členovia: Ing.  Branislav Arpáš, Ing. Peter Kardoš 
    Výsledok hlasovania: za: 8  poslancov 
                                       proti: 0 
                                       zdržali sa:  
    Uznesenie schválené – neschválené 
 
10/ Schvaľuje odvolanie z funkcie kronikárky Obce Semerovo Ing. Gabrielu Pípovú 
      Výsledok hlasovania: za: 6  poslancov 
                                       proti: 1 
                                       zdržali sa: 1 
      Uznesenie schválené – neschválené 
 
11/ Schvaľuje do funkcie kronikára Obce Semerovo Imricha Hrabovského 
      Výsledok hlasovania: za: 7   poslancov 
                                       proti:  1 
                                       zdržali sa: 0 
     Uznesenie schválené – neschválené 
 
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“. 
      Výsledok hlasovania: za: 8  poslancov 
                                       proti: 0 
                                       zdržali sa: 0 
     Uznesenie schválené – neschválené 
 
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 projekt s názvom 
                             ,, Dobudovanietechnick ej infraštruktúry v obci Semerovo“  
                        b)  s realizáciou projektu v súlade s podmienkami poskytnutého finančného príspevku 
                        c)  s predložením ŽoNFP na SO, pričom ciele projektu sú v súlade s platným  
                             programom rozvoja obce aq 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 
        Výsledok hlasovania: za:  8 poslancov 
                                       proti: 0 
                                       zdržali sa: 0 
        Uznesenie schválené – neschválené 
 
14/  Schvaľuje prevádzkovanie Súkromnej umeleckej školy v ZŠ Semerovo s prevádzkou aj v sobotu  
       dopoludnia. 
        Výsledok hlasovania: za: 8  poslancov 
                                       proti: 0 
                                       zdržali sa: 0 
        Uznesenie schválené – neschválené 
 
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.  
       Výsledok hlasovania: za: 8  poslancov 
                                       proti: 0 
                                       zdržali sa: 0 
       Uznesenie schválené – neschválené 
 
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. 



      Výsledok hlasovania: za: 8  poslancov 
                                       proti: 0 
                                       zdržali sa: 0 
       Uznesenie schválené – neschválené 
 
17/ Berie na vedomie aktuálne informácie starostu obce 
      Výsledok hlasovania: za:8   poslancov 
                                       proti: 0 
                                       zdržali sa: 0 
      Uznesenie schválené – neschválené 
 
18/  Berie na vedomie informácie zástupcu starostu obce o projektoch 
                                       zdržali sa:  
         Výsledok hlasovania: za: 8   poslancov 
                                       proti: 0 
                                       zdržali sa: 0 
      Uznesenie schválené – neschválené 
 
19/  Berie na vedomie informáciu o prevádzkovaní Multifunkčného ihriska v ZŠ Semerovo 
       Výsledok hlasovania: za: 7  poslancov 
                                       proti: 0 
                                       zdržali sa: 1 
      Uznesenie schválené – neschválené 
 
20/  Berie na vedomie informácie o činnosti FC Semerovo 
       Výsledok hlasovania: za: 8  poslancov 
                                       proti: 0 
                                       zdržali sa: 0 
        Uznesenie schválené – neschválené 
 
21/  Berie na vedomie informáciu o prerozdelení dreva z jarného výrubu. 
       Výsledok hlasovania: za:  8 poslancov 
                                       proti: 0 
                                       zdržali sa: 0 
      Uznesenie schválené – neschválené 
 
22/  Berie na vedomie informáciu o prideľovaní potravinových balíčkov pre odkázaných občanov 
       Výsledok hlasovania: za: 8  poslancov 
                                       proti: 0 
                                       zdržali sa: 0 
        Uznesenie schválené – neschválené 
23/  Berie na vedomie informácie o možnosti poskytovania opatrovateľskej služby a možnosti získania  
       projektov na tento účel pre odkázaných občanov v našej obci 
       Výsledok hlasovania: za:  8 poslancov 
                                       proti:0 
                                       zdržali sa: 0 
       Uznesenie schválené – neschválené 
 
 
 
V Semerove 06. 09. 2019 
 
 
                                                                                       Mgr. Milan Mikulec, starosta obce 
                                                                                                 uznesenie podpísané  06. 09. 2019 
Zapísala:   Ing. Marta Jamečná, v.r. 
 
 
Overovatelia:   Michaela Mokrášová                                Dušan Bagala, v.r. 
 




