
   
 
 

zo 7.  zasadnutia 
Obecného   zastupite ľstva   Semerovo  

         a zhromaždenia obyvate ľov obce  
 

ktoré  sa  konalo  dňa  11. 12. 2015  od  18,30  hodiny  v  zasadacej  miestnosti  obce  Semerovo 
 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO 

A./ Schva ľuje:  
 
1./ - štvrtú úpravu rozpočtu obce na rok 2015 

Za  schválenie úpravy rozpo čtu obce   h l a s o v a l i:  
Ing. Branislav Arpáš, Dušan Bagala, Ing. Peter Balo gh, Mgr. Jana Baloghová, Ing. Peter Čelko,                              

Marian Kasák, Ing. Gabriela Pípová, Juraj Preložník , Ing. Marek Vetter,  
-    4. úprava rozpo čtu obce schválená  prílohy v zápisnici 

2./ - rozpočet obce na rok 2016 bez programovej štruktúry so stanoviskom 
a odporúčaním obecnej kontrolórky schváliť rozpočet na rok 2016 

Za  schválenie  rozpo čtu obce na rok 2016  h l a s o v a l i:  
Ing. Branislav Arpáš, Dušan Bagala, Ing. Peter Balo gh, Mgr. Jana Baloghová,                               

Marian Kasák, Ing. Gabriela Pípová, Juraj Preložník , Ing. Marek Vetter,  
-    Rozpo čet obce na rok 2016 schválený  -      prílohy v zápisnici 

3./ - všeobecne záväzné nariadenie o miestnych poplatkoch za komunálny odpad  
a drobné stavebné odpady č. 4/2015 

Za  schválenie  VZN č. 4/2015  h l a s o v a l i:  
Ing. Branislav Arpáš, Dušan Bagala, Ing. Peter Balo gh, Mgr. Jana Baloghová, Ing. Peter Čelko,                              

Marian Kasák, Ing. Gabriela Pípová, Juraj Preložník , Ing. Marek Vetter,  
-    VZN č. 4/2015 schválené -   prílohy v zápisnici 

4./ - všeobecne záväzné nariadenie o vyhradení miest a ustanovení podmienok na 
umiestňovanie volebných plagátov č. 3/2015 

Za  schválenie  VZN č. 3/2015  h l a s o v a l i:  
Ing. Branislav Arpáš, Dušan Bagala, Ing. Peter Balo gh, Mgr. Jana Baloghová, Ing. Peter Čelko ,                              

Marian Kasák, Ing. Gabriela Pípová, Juraj Preložník , Ing. Marek Vetter,  
-    VZN č. 3/2015 schválené -     prílohy v zápisnici 

 

Uznesenia číslo 5a/ až 5...: 
 
5a/ zásady vybavovania sťažností a petícií v obci Semerovo 
 
5b/ plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2016 
 
5c/ vykonanie fyzickej inventarizácie majetku 0bce, MŠ a  ZŠ k 31. 12. 2015 
        - komisia na fyzickú inventarizáciu majetku obce v zložení: Veronika Štefániková, Soňa    
         Slobodníková, Ildikó Sláviková  
       - inventarizácie majetku  MŠ a ZŠ zodpovedné riaditeľky škôl a vymenované  inventarizačné  
         komisie na ZŠ a MŠ,   

                - hlavná  inventarizačná komisia a komisia na vyradenie upotrebeného a nevyužiteľného majetku:                                            
                členovia finančno-investično-rozvojovej komisie, obecná kontrolórka   a predsedu hlavnej   
                inventarizačnej komisie - starostu obce. 
 

5d/ na základe ust. §4, odst. 1, 2 a 6 zákona čís. 253/94 Z.z. v znení neskorších predpisov,  v spojení   
       s ust. §13b/ odst. 5 zákona číslo 369/90 Zb. v znení neskorších predpisov, schvaľuje plat  starostu     



       vo výške 1 699,- Eur, (priemerná mzda za rok 2014: 858,- x koeficient 1,98) zvýšený o 55%,   
       v úhrnnej výške 2 634,- Eur mesačne tak, ako to bolo schválené na 5. Obecnom zastupiteľstve    
       uznesením č. 2c/180915 dňa 18. 09. 2015 a odmenu zástupcovi starostu vo výške 217,30 Eur. 
 

B./ Berie na vedomie:  
1. návrh rozpočtu obce na roky 2017 a 2018 
2. informáciu starostu o určení  volebnej  miestnosti  pre parlamentné voľby 2016 - zasadačka obce  
    Semerovo a menovaní zapisovateľky Veroniky Štefánikovej  
3. rozhodnutie starostu obce o zahájení výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole Semerovo 
    od pondelka 11. januára 2016 
4. Poverenie starostu pre zástupcu starostu Ing. Mareka Vettera  
4. Úpravu úradných hodín na Obecnom úrade nasledovne:  

-  v dňoch 23. 12. 2015 a   31. 12.  2015  z a t v o r e n é,  
-  v dňoch 28. 12. 2015 až  30. 12.  2015 budú úradné hodiny od 8,30 hod. do 10,oo hod.,  
-  v dňoch  04. 01. 2016 až  29. 01. 2016 z dôvodu inventarizácie a účtovnej závierky  

               budú stránkové dni obmedzené, budú sa vybavovať len neodkladné veci.  

 
C./ Splnomoc ňuje starostu obce:   
 
1. na rokovanie s novými uchádzačmi o prevádzku  KTV 
2. na rokovanie s rodinou Tkáčovou, bytom Semerovo č. 557, o možnosti uzavretia zámennej zmluvy 
3. na rokovanie s Agrospolom Semerovo o možnosti prevodu priestorov kuchyne do vlastníctva obce 
4. zvolať 8. Obecné zastupiteľstvo 11. marca 2016. 
 

D./ Zamieta  žiadosť p. O. Ivaničovej  o poskytnutie jednorázového finančného príspevku.  
 

V Semerove, d ňa  11. 12. 2015           
 
                                          

Za  schválenie  uznesenia  Obecného  zastupite ľstva číslo : VII. /7/2015  hlasovali:  
Ing. Branislav Arpáš, Dušan Bagala, Ing. Peter Balo gh, Mgr. Jana Baloghová, Ing. Peter Čelko,                              

Marian Kasák, Ing. Gabriela Pípová, Juraj Preložník , Ing. Marek Vetter  
-    uznesenie VII./7/2015 schválené -   

 
Uznesenie  Obecného  zastupite ľstva  bolo  zverejnené vo vitríne obce a webe obce.  
 
 

                                                                                                 Marián Ke čkéš, v.r, starosta obce  
                                                                      uznesenie podpísané 11. 12. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala :   Štefániková, v.r. 
 
 
 
 
 
        
Overovatelia:  Juraj Preložník,v.r.                   Ing. Branislav Arpáš                        Ing.   Gabriela Pípováv.r.  
 
 
 
 
 
 
Uznesenie  Obecného  zastupite ľstva  bolo  zverejnené vo vitríne obce a webe obce.  


