
   
 
 

z 12.  zasadnutia 
Obecného   zastupite ľstva   Semerovo  

         a zhromaždenia obyvate ľov obce  
 

ktoré  sa  konalo  dňa  15. 12. 2016  od  18,00  hodiny  v  zasadacej  miestnosti  obce  Semerovo 
 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO 

A./ Schva ľuje:  
 
1/ - druhú úpravu rozpočtu obce na rok 2016 

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

Marian Kasák, Ing. Gabriela Pípová, Juraj Preložník, Ing. Marek Vetter  
-    2. úprava rozpočtu obce schválená –  prílohy v zápisnici 

2/ - rozpočet obce na rok 2017 bez programovej štruktúry so stanoviskom   

       a odporúčaním obecnej kontrolórky schváliť rozpočet na rok 2017 
Za  schválenie  rozpo čtu obce na rok 2017  h l a s o v a l i:  

Ing. Branislav Arpáš, Dušan Bagala, Ing. Peter Balogh, Mgr. Jana Baloghová, Ing. Peter Čelko,                              
Marian Kasák, Ing. Gabriela Pípová, Juraj Preložník, Ing. Marek Vetter  

-    Rozpočet obce na rok 2017 schválený  -  prílohy  v zápisnici 
 

Uznesenia číslo 3a/ až 3ch/: 
3a/ plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2017 
3b/ vykonanie  inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Obce, MŠ a ZŠ 
       k 31. 12. 2016 
        - komisia na inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce v zložení: 
        Veronika Štefániková, Soňa Slobodníková, Ildikó Sláviková  
       - inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ZŠ a inventarizáciu majetku MŠ  
         zodpovedné riaditeľky 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. 
       3c/    pred ĺženie zmluvy  poskytovateľovi – AMIRE, s.r.o., Levice – na vykonávanie záležitostí  
                spočívajúcich v uskutočňovaní činností v oblasti verejného obstarávania na rok 2017  
       3d/   výsledky   verejného obstarávania vyhláseného na dodávateľa zimnej údržby a Pasportu  
               dopravného značenia komunikácií v správe obce Semerovo 
       3e/    dotácie pre organizácie na rok 2017 
       3f/    plán verejného obstarávania na rok 2017 
       3g/   - spôsob prevodu majetku  obce v zmysle §9, odst. 2/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obce 

v znení neskorších predpisov uzavretím zámennej zmluvy s Jozefom Tkáčom, rod. Tkáčom, nar. 
09.11.1964, rod. číslo 641109/6571, trvale bytom Semerovo č. 557 s manželkou Annou Tkáčovou, 
rod. Pjatekovou, nar. 20.12.1965, rodné číslo 656220/6156, bytom Semerovo č. 557, keď Obec 
Semerovo zamieňa svoje nehnuteľnosti v kat. území Semerovo a to: CKN par. čís. 223/2, 223/5, 
225 a rodinný dom súp. číslo 558 postavený na parc. číslo 223/2, za nehnuteľnosti vo vlastníctve 
Jozefa Tkáča a Anny Tkáčovej, rod. Pjatekovej, a to CKN par. čís. 223/4 a 226 

             - zámennú zmluvu  v zmysle §9a, ods. 8, písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov uzavretú medzi Obcou Semerovo a Jozefom Tkáčom, rod. Tkáčom, nar. 
09.11.1964, rod. číslo 641109/6571, trvale bytom Semerovo č. 557 a manželkou Annou Tkáčovou, 
rod. Pjatekovou, nar. 20. 12. 1965, rod. číslo 656220/6156 bytom Semerovo č. 557, keď Obec 
Semerovo zamieňa svoje nehnuteľnosti v kat. území Semerovo a to: CKN par. číslo 223/2, 223/5, 
225 a rodinný dom súp. číslo 558 postavený na parc. číslo 223/2 za nehnuteľnosti vo vlastníctve 
Jozefa Tkáča a Anny Tkáčovej, rod. Pjatekovej a to CKN par. Číslo 223/4 a 226 z dôvodu 



osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že obec nevie nakladať so svojimi nehnuteľnosťami, 
nemá k nim prístup žiadnymi mechanizmami s cenou 1 839 Eur. 

      3h/  nové zloženie  finančno-investično-rozvojovej komisie v počte 3 členov, a to Ing. Balogh Peter, Ing. 
Pípová Gabriela a Ing. Vetter Marek. 

       3ch/ uzatvorenie rámcovej zmluvy so spoločnosťou PROSPECT, s.r.o. Nové Zámky na zabezpečenie 
verejnoprospešných služieb v duchu utvárania a chránenia zdravých podmienok a zdravého 
spôsobu života obyvateľov obce ... 

 
 
        

B./ Berie na vedomie:  
1. návrh rozpočtu obce na roky 2018 a 2019 
2. vzdanie sa funkcie člena vo finančno-investično-rozvojovej komisie poslancov Ing. Arpáša  
     Branislava a Juraja Preložníka k 15. 12. 2016 
3. Úpravu úradných hodín na Obecnom úrade nasledovne:  

-  v dňoch 23. 12. 2016 a   30. 12.  2016  z a t v o r e n é,  
-  v dňoch 27. 12. 2016 až  29. 12.  2016 budú úradné hodiny od 8,00 hod. do 10,oo hod.,  
-  v dňoch  02. 01. 2017 až 05. 01. 2017 budú úradné hodiny od 8,00 do 12,00 hodiny.  

4. Vzdanie sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva Ing. Petra Čelku k 15. 12 2016 o 19,30 hod.               

 
C./ Poveruje:   
1. Hlavnú kontrolórku vykonaním kontrolnej činnosti podľa predloženého plánu kontrolnej činnosti.    
2. Starostu obce zvolať 13. Obecné zastupiteľstvo v priebehu mesiacov február - marec 2017 
 

 
 
                                          

Za  schválenie  uznesenia  Obecného  zastupite ľstva číslo : VII. /12/2016  hlasovali:  
Ing. Branislav Arpáš, Dušan Bagala, Ing. Peter Balo gh,  Marian Kasák, Ing. Gabriela Pípová, 

Juraj Preložník, Ing. Marek Vetter  
-    uznesenie VII./12/2016 schválené  

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

                                                                                                 Marián Ke čkéš, v.r. starosta obce  
                                                                      uznesenie podpísané 15. 12. 2016 
 
 
Zapísala :   Sláviková Ildikó 
 
 
 
 
        
Overovatelia: Bc. Lehocká Jarmila,  Ing. Vetter Mar ek, Bagala Dušan  

 
 
V Semerove d ňa  15. 12. 2016 


