
   
 
 

zo 6. zasadnutia Obecného   zastupiteľstva   Semerovo 
a zhromaždenia obyvateľov obce, 

ktoré  sa  konalo  dňa  03. 10. 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. Šemeláka Mareka, Mokrášovú Michaelu a Patrika  
    Solnokyho,  overovateľov zápisnice p. Ing. Mareka Pípu, PhD., Dušana Bagalu a zapisovateľku Ing.  
    Jamečnú.     
    Výsledok hlasovania: za:  8 poslancov 
                                       proti:  0 
                                       zdržali sa:  0 
    Uznesenie schválené – neschválené 
 
3/ Schvaľuje zmluvu o nájme nebytových priestorov pre HODIS, s.r.o. 
    Výsledok hlasovania: za:  7  poslancov 
                                       proti: 1 
                                       zdržali sa: 0 
    Uznesenie schválené – neschválené 
 
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. 
    Výsledok hlasovania: za:   8  poslancov 
                                       proti: 0 
                                       zdržali sa: 0 
    Uznesenie schválené – neschválené 
 
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. 
    Výsledok hlasovania: za:  8  poslancov 
                                       proti: 0  
                                       zdržali sa: 0 
    Uznesenie schválené – neschválené 
 
6/ Schvaľuje žiadosť pani Martiny Vavrovej o odpredaj obecného pozemku pred MŠ. 
    Výsledok hlasovania: za:   0 poslancov 
                                       proti: 8 
                                       zdržali sa: 0 
    Uznesenie schválené – neschválené 
 
7/ Schvaľuje odpis nevymožiteľných daňových a nedaňových pohľadávok. 
    Výsledok hlasovania: za:  8 poslancov 
                                       proti: 0 
                                       zdržali sa: 0 
    Uznesenie schválené – neschválené 
 
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 (mimo Bratislavský kraj), 
    Podopatrenie 19.2 - Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja  
    vedeného komunitou, Primárna fokusová oblasť 14.2 – 6B. Podpora miestneho rozvoja vo 
    vidieckych oblastiach pre projekt s názvom: „Rekonštrukcia chodníka v obci Semerovo“,  
    Výsledok hlasovania: za: 8  poslancov 
                                       proti: 0 
                                       zdržali sa: 0 
    Uznesenie schválené – neschválené 
 
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. 
    Výsledok hlasovania: za:  8   poslancov 
                                       proti: 0 
                                       zdržali sa: 0 
    Uznesenie schválené – neschválené 
      
10/  Žiada starostu obce predložiť podnet na vykonanie štátneho stavebného dohľadu na LV č. 98,  
       parcelu č. 149 a 150. 
 
11/  Žiada starostu a pracovnú skupinu zloženú zo všetkých poslancov o vypracovanie postupu na  
       uzatváranie zmlúv, následnej fakturácie a zverejňovania na webovom stránke obce. 
 
 
   
 
V Semerove 03. 10. 2019 
 
 
                                                                                       Mgr. Milan Mikulec, starosta obce, v.r. 
                                                                                                 uznesenie podpísané 03. 10. 2019  
Zapísala:   Ing. Marta Jamečná, v.r. 
 
 
 
Overovatelia: Ing. Marek Pípa, PhD., v.r.                                       Dušan Bagala, v.r.   
 
 


