
   
 
 

z 9. zasadnutia Obecného   zastupiteľstva   Semerovo 
a zhromaždenia obyvateľov obce, 

ktoré  sa  konalo  dňa  15.04.2020  od  17,00  hodiny  v areáli MKS 
Obecné zastupiteľstvo: 
1/ Schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva. 
    Výsledok hlasovania: za:      7    poslancov 
                                       proti:  0 
                                       zdržali sa:  
    Uznesenie schválené – neschválené 
 
2/ Schvaľuje členov návrhovej komisie: Ing,. Marek Šemelák, Ing. Peter Kardoš, Michaela 
    Mokrášová,     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 odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 
    2019. 
 
4/ Schvaľuje záverečný účet obce za rok 2019 a celoročné hospodárenie  s výrokom bez výhrad . 
    Výsledok hlasovania: za:     7  poslancov 
                                       proti:  0 
                                       zdržali sa: 0 
    Uznesenie schválené – neschválené 
 
5/ Berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Semerovo za rok 2019. 
 
6/ Schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Semerovo na II. polrok 2020. 
    Výsledok hlasovania: za:  7  poslancov 
                                       proti:  0 
                                       zdržali sa: 0 
    Uznesenie schválené – neschválené 
 
7/ Schvaľuje 1. úpravu rozpočtu obce Semerovo a Základnej školy na rok 2020. 
    Výsledok hlasovania: za:  7 poslancov 
                                       proti:  0 
                                       zdržali sa: 0 
    Uznesenie schválené – neschválené 
 
8/ Berie na vedomie majetkové priznanie starostu obce Semerovo. 
 
9/ Schvaľuje pridelenie finančných prostriedkov pre žiadateľov dotácie podľa finančných možností  
    obce vzhľadom na mimoriadnu situáciu v Slovenskej republike. 
    Dobrovoľný hasičský zbor                                               800 eur 
    ZPCCH a SZTP                                                               890 eur 
    Priatelia školy v Semerove                                              350 eur 
    Cesta sv. Františka z Assissi                                           600 eur 
    FC Semerovo                                                             14 700 eur 
    Miestna organizácia Matice slovenskej                       1 500 eur 
    RKC – Farnosť Semerovo                                              800 eur 
    Výsledok hlasovania: za: 7 poslancov 
                                       proti:   0 
                                       zdržali sa: 0 



    Uznesenie schválené – neschválené 
 
 10/ Schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Semerovo č. 1/2020  o určení výšky  
     mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výšky mesačného príspevku na 
     čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí s účinnosťou od  1.5.2020  
     a s doplnením bodov v zmysle pripomienok 
     Výsledok hlasovania: za:   7 poslancov 
                                       proti:  0 
                                       zdržali sa: 0 
     Uznesenie schválené – neschválené 
 
 
11/ Schvaľuje zámer na nákup traktora v obstarávacej cene do 22 000 eur. 
      Výsledok hlasovania: za: 7  poslancov 
                                       proti:  0 
                                       zdržali sa: 0 
     Uznesenie schválené – neschválené 
 
12/ Poveruje starostu obce Semerovo vstúpiť do rokovania so spoločnosťou Webfinity o novej 
      webovej stránke obce a následné predloženie návrhu zmluvy poslancom Obecného zastupiteľstva 
 
 
 
V Semerove 15.04.2020 
                                                                                          
                                                                                                   .................................................... 
 
                                                                                               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. 




