
   
 
 

 
zo  zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva obce Semerovo 
         a zhromaždenia obyvateľov obce  

 
ktoré  sa  konalo  dňa  11. 03. 2016  od  18,30  hodiny  v  zasadacej miestnosti  obce  Semerovo 

 
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO 

A./ berie na vedomie: 
1/   Výsledky parlamentných volieb v obci Semerovo  
2/   Majetkové priznanie starostu obce, obecnej kontrolórky, riaditeľky MŠ a riaditeľky ZŠ   
3/   dohody o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti a dohody na aktivačné práce 
4/   Návrh príkaznej zmluvy na centrálne poistenie majetku obce  
5/   Predloženie žiadosti na poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania 
      žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby   
      novej telocvične ... a prípravu a spracovanie žiadosti v rámci operačného programu KŽP, 
      znižovanie energetických nákladov vo verejných a obecných budovách - na zateplenie materskej  
      školy. 
6/   Úpravu parkoviska pri nájomných bytoch – vysypanie makadamom 
7/   Správu o kontrolnej činnosti obecnej kontrolórky za rok 2015 
8/   Žiadosť p. Borisa Bajzu na funkciu správcu cintorína 
9/   Žiadosť p. Tibora Paradyho na odkúpenie časti obecného pozemku z par. č. 295/4 zastavané  
      plochy (bývalá cesta). O predmetnej žiadosti Obecné zastupiteľstvo rozhodne po predložení  
      geometrického plánu na predmetný úsek parcely.  
10/ Žiadosť o pomoc pri odstránení sutiny z pozemku Evy Kolárikovej.  
11/ Ponuku fy KONFERNET Dvory nad Žitavou na prevzatie a rekonštrukciu KTV 
 
B./ schvaľuje: 
1/    odpustenie nájomného pre rodinu Mgr. Miroslava Antoniho vo výške 971,30 Eur, čo predstavuje  
      nájomné za 11 mesiacov roku 2016 a je to časť nákladov vynaložených na rekonštrukciu kúpelne  
      a sociálneho zariadenia  
2/   doručovanie platobných rozhodnutí na daň z nehnuteľnosti a komunálne odpady pre rok 2016  
      v rámci obce aktivačnými pracovníkmi 
3/   Uzatvorenie Zmluvy o vykonávaní úloh obecnej polície s Obcou Dvory nad Žitavou 
4/   Úpravu pracovného úväzku obecnej kontrolórky od 01. 04. 2016 na 0,2 s mesačnou odmenou 
      247,90 Eur 
6/   Pri príležitosti výstavy vín v partnerskom meste Šatov udelenie Ceny starostu obce za víno  
      s najlepším hodnotením a pracovnú cestu do mesta Šatov spolu s p. Imrichom Hrabovským. 
7/   Požiarny poriadok obce. 
 
C./ poveruje:  
1/  Starostu obce rokovať s predstavenstvom Agrospolu družstvo Semerovo o možnosti odkúpenia   
     kuchyne v priestoroch kultúrneho domu. 
2/  Starostu obce zahájiť rokovanie o vyhlásení verejného obstarávania na opravu strechy nad  
     nájomnými bytmi nad  zdravotným strediskom.      
3/  Komisiu verejného poriadku o prerokovanie sťažnosti rodiny Jamečnej dňa 15. marca 2016 
4/  Starostu obce zahájiť rokovanie o vyhlásení verejného obstarávania na projekt rekonštrukcie  
     telocvične. 
5/  Starostu obce zadať spracovanie projektovej dokumentácie na zberný dvor. 
6/  Starostu obce na dojednanie zmluvných podmienok prevzatia a rekonštrukcie KTV so  
     spoločnosťou KONFERNET Dvory nad Žitavou 
7/  Starostu obce na rokovanie s p. Katarínou Hatalovou o vyprataní priestorov predajne v budove  
     DHZ do 31. 08. 2016 
 



D/ Zamieta: 
Žiadosť p. Baranayovej, z osady Červený majer, na úhradu cestovných nákladov jej detí, ktoré 
navštevujú ZŠ v Dvoroch nad Žitavou 
 
E./ Odporúča  starostovi obce:  

zvolať 9.  obecné zastupiteľstvo  v mesiacoch máj – jún 2016 (po audite ročnej závierky). 
 

V Semerove, dňa 11. 03.  2016  
 
                                          
                                                                                    Marián Kečkéš, v. r., starosta obce   
                                                       uznesenie podpísané 11. 03. 2016 
Zapísala:   Štefániková, v.r.       
 
Overovatelia:  Bc. Jarmila Lehocká, v.r. 
 
                          Ing. Peter Balogh, v.r.       
 
                          Dušan Bagala, v.r. 
 
    
 
 

Za  schválenie  uznesenia  Obecného  zastupiteľstva číslo VII/8/2016  hlasovali: 
Ing. Branislav Arpáš, Dušan Bagala, Ing. Peter Balogh, Mgr. Jana Baloghová, Ing. Peter Čelko,                              

Marián Kasák, Ing. Gabriela Pípová, Juraj Preložník, Ing. Marek Vetter  
-    uznesenie VII/8/2016 schválené -   

Uznesenie  Obecného  zastupiteľstva  bolo  zverejnené vo vitríne obce a webe obce.  
 


