
   
 
 

 
 
 
 

z 14. zasadnutia Obecného   zastupiteľstva   Semerovo 
ktoré  sa  konalo  dňa  11.12.2020  od  17,00  hodiny  v obradnej miestnosti obce Semerovo 

 
Obecné zastupiteľstvo: 
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: predseda: Ing. Marek Šemelák, členovia: Ing. Marek Pípa,  
    PhD., Michaela Mokrášová 
    overovateľov zápisnice: Ing. Oľga Otrubová a Oľga Richterová     
    a zapisovateľku Ing. Martu   Jamečnú 
    Výsledok hlasovania: za:  8   poslancov 
                                       proti:  0 
                                       zdržali sa: 0 
    Uznesenie schválené – neschválené 
 
3/ Schvaľuje  odpis nevymožiteľných nedaňových pohľadávok  
    Výsledok hlasovania: za:     8        poslancov 
                                       proti:  0 
                                       zdržali sa:  0 
     Uznesenie schválené – neschválené 
 
4/ Berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce a základnej školy na rok 
    2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 
 
 
5/ Schvaľuje rozpočet obce a základnej školy na rok 2021 bez programovej štruktúry  
    Výsledok hlasovania: za:       8      poslancov 
                                       proti: 0 
                                       zdržali sa:  0 
     Uznesenie schválené – neschválené 
    
 
6/ Berie na vedomie návrh rozpočtu obce a základnej školy na roky 2022 a 2023 
 
 
7/ Berie na vedomie návrh kultúrno-spoločenských podujatí na rok 2021 
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8/  Schvaľuje pridelenie finančných prostriedkov pre žiadateľov dotácie okrem žiadosti Mgr. Jozefa 
     Vettera 
    ZPCCH a SZTP                                                                                1 150 eur 
    Dobrovoľný hasičský zbor                                                                  800 eur 
    Priatelia školy v Semerove                                                                  400 eur 
    Cesta sv. Františka z Assissi                                                             1 000 eur 
    FC Semerovo                                                                                  12 000 eur 
    Miestna organizácia Matice slovenskej Semerovčan                       1 500 eur 
    RKC – Farnosť Semerovo                                                                   800 eur 
    Mgr. Jozef Vetter                                                                                 160 eur 
    Výsledok hlasovania: za:     8      poslancov 
                                       proti:   0 
                                       zdržali sa:  0 
Uznesenie schválené – neschválené 
 
9/  Schvaľuje finančné vysporiadanie podľa dohody o finančnom vysporiadaní s nájomníkmi  
      nájomných bytov v obytnom polyfunkčnom dome nad zdravotným strediskom vo výške  
     dvojmesačného nájomného. 
     Výsledok hlasovania: za:        8      poslancov 
                                       proti: 0 
                                       zdržali sa:  0 
     Uznesenie schválené – neschválené  
 
10/ Schvaľuje vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Obce, MŠ 
      a ZŠ k 31. 12. 2020 
        - komisia na inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce v zložení: 
        Ing. Marta Jamečná,  Soňa Slobodníková, Ildikó Sláviková  
       - inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ZŠ a inventarizáciu majetku  
         MŠ  zodpovedný riaditeľ ZŠ a riaditeľka MŠ,   

                - hlavná  inventarizačná komisia a komisia na vyradenie upotrebeného a nevyužiteľného majetku:                                               
                členovia komisie finančno-rozvojovej, stavebnej a dopravnej, obecný kontrolór   a predsedu  
                hlavnej     inventarizačnej komisie - starostu obce. 

        Výsledok hlasovania: za:   8  poslancov 
                                         proti:   0 
                                         zdržali sa:   0 
       Uznesenie schválené – neschválené 
 
 
V Semerove 11.12.2020 
                                                                                      
                                                                                                   .................................................... 
 
                                                                                                  Mgr. Milan Mikulec, starosta obce, v.r. 
                                                                                                         uznesenie podpísané                                                                                               
Zapísala:   Ing. Marta Jamečná, v.r.       
 
Overovatelia:  
 
..................................................                                              .................................................... 
Ing. Oľga Otrubová, v.r.                                                                      Oľga Richterová, v.r.  


