
   
 
 

z 10. zasadnutia Obecného   zastupiteľstva   Semerovo 
a zhromaždenia obyvateľov obce, 

ktoré  sa  konalo  dňa  21.05.2020  od  17,00  hodiny  v obradnej miestnosti obce Semerovo 
Obecné zastupiteľstvo: 
1/ Schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva. 
    Výsledok hlasovania: za:    7      poslancov 
                                       proti:  0 
                                       zdržali sa: 0 
    Uznesenie schválené – neschválené 
 
2/ Schvaľuje za členov návrhovej komisie: Ing. Marek Šemelák, Ing. Peter Kardoš, Bc. Oľga  
    Otrubová,   overovateľov zápisnice Ing. Marek Pípa, PhD., Patrik Solnoky  a zapisovateľku Ing.  
    Martu Jamečnú.     
    Výsledok hlasovania: za:  7     poslancov 
                                       proti:  0 
                                       zdržali sa: 0 
    Uznesenie schválené – neschválené 
 
3/ Berie na vedomie zrušenie mandátu poslanca Lukáša Žáčika, vymenovanie Oľgy Richterovej ako 
    náhradníčky za poslanca obecného zastupiteľstva a zloženie sľubu starostovi obce. 
 
4/ Berie na vedomie odvolanie Lukáša Žáčika z komisie obecného zastupiteľstva. 
 
5/ Berie na vedomie správu riaditeľa ZŠ a riaditeľky MŠ o stave pripravenosti otvorenia zariadení  
    počas pandémie koronavírusu COVID-19 podľa usmernenia 
 
6/ 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_092/7.4//2, Zameranie výzvy 7.4 Podpora investície do  
   vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo  
    vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (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: ,,Modernizácia domu smútku v obci Semerovo“ 
    Výsledok hlasovania: za:   8   poslancov 
                                       proti:  0 
                                       zdržali sa: 0 
    Uznesenie schválené – neschválené 
 
7/ Schvaľuje a súhlasí s intenzitou pomoci 100% v rámci predkladaného projektu s názvom:  
   ,,Modernizácia domu smútku v obci Semerovo“, zabezpečí financovanie prípadných  
   neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce. 
   Výsledok hlasovania: za:  8    poslancov 
                                       proti:  0 



                                       zdržali sa: 0 
   Uznesenie schválené – neschválené 
 
 
7/ Berie na vedomie žiadosť Ivety Májuskovej – kvetinárstvo YVETT zaevidovanej 29.04.2020  
    o odpustenie nájomného za apríl 2020 vo výške 60 eur z dôvodu uzavretia predajne od 16.03.2020  
   do 21.04.2020 z rozhodnutia vlády SR pre šíriaci sa vírus COVID-19. 
     
V Semerove 21.05.2020 
                                                                                          
                                                                                                   .................................................... 
 
                                                                                               Mgr. Milan Mikulec, starosta obce, v.r.  
                                                                                                         uznesenie podpísané 
                                                                                                   
........................................................ 
 
Zapísala:   Ing. Marta Jamečná, v.r. 
 
 
 
Overovatelia:  
 
 
 
.........................................                                                          ................................................ 
Ing. Marek Pípa, PhD., v.r.                                                                 Patrik Solnoky, v.r. 


