
   
 
 

 
zo  zasadnutia 

Obecného zastupite ľstva obce Semerovo  
         a zhromaždenia obyvate ľov obce  

 
ktoré  sa  konalo  d ňa  13. 05. 2016  od  19,00  hodiny  v  zasadacej mi estnosti  obce  Semerovo  

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO 

A./ berie na vedomie:  
1/  stanovisko obecnej kontrolórky k záverečnému účtu obce a správu nezávislého audítora k účtovnej závierke  
     obce a základnej školy k 31. 12. 2015 
2/  uzatvorenie pracovných zmlúv v rámci dohôd s UPSVaR na 6 pracovných miest  s 20 %-nou spoluúčasťou  
     a 6 pracovných miest s 5 %-nou spoluúčasťou obce na obdobie 9 mesiacov od 1. mája 2016 
3/ žiadosť Mgr. Ingeborg Rehákovej a Mgr. Miroslava Antoniho na príspevok na výmenu kuchynskej  
    linky, podlahy v kuchyni a rekonštrukciu rozvodov vody v priestoroch kuchyne nimi obývaného  
     nájomného bytu, o žiadosti sa rozhodne po doplnení rozpočtu nákladov rekonštrukcie 
4/ že na základe uznesenia č. VII./7/2015 A 5d/  zo dňa 11. 12. 2015 bol plat starostu doposiaľ stanovený   
     rozhodnutím obecného zastupiteľstva podľa § 4 ods. 2   zákona č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších  
     predpisov  so zvýšením o 55 %, pričom na   základe § 3 ods. 1 citovaného zákona – starostovi od 1.1.2016  
     patrí plat  vypočítaný z priemernej mzdy  zamestnanca v národnom hospodárstve vyhlásenej Štatistickým  
     úradom SR za   predchádzajúci rok 
 
B./ schva ľuje:  
1/   Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Semerovo na roky 2016 - 2023  
      Za schválenie hlasovali: Ing. Branislav Arpáš, Dušan Bagala,  Mgr. Jana Baloghová,  Ing. Peter Čelko,   
                                               Marián Kasák, Ing. Gabriela Pípová, Juraj Preložník, Ing. Marek Vetter  
 2/   Záverečný účet obce za rok 2015 s výrokom bez výhrad – s výhradami a výsledok rozpočtového  
      hospodárenia použiť celý na tvorbu rezervného fondu obce. 
      Za schválenie hlasovali: Ing. Branislav Arpáš, Dušan Bagala,  Mgr. Jana Baloghová,  Ing. Peter Čelko,   
                                               Marián Kasák, Ing. Gabriela Pípová, Juraj Preložník, Ing. Marek Vetter  
3a/ Smernicu o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi občanom Obce Semerovo. 
3b/ Podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. 1. 2016 zvýšenie  
       minimálneho platu starostu o 55 %. 
3c/ podanie požiadavky prostredníctvom odboru školstva Okresného úradu Nitra, na otvorenie špeciálnej triedy  
      a vyrovnávajúcej triedy v školskom roku 2016/2017. 
3d/ zníženie minimálneho počtu detí na prevádzku  v materskej škole počas letných prázdnin na 5 detí 
3e/ výber dodávateľa na výmenu okien na zdravotnom stredisku – Ing. Valter KISSÁRY 
 
C./ poveruje:   
1/  starostu obce zabezpečením energetického auditu a obstaraním projektu na zateplenie    
    obvodového plášťa a rekonštrukciu izolácie strechy budovy MŠ Semerovo 
2/  starostu obce podpísaním zmluvy so spoločnosťou KONFERNET Dvory nad Žitavou na prevzatie a 
     rekonštrukciu KTV 
3/  starostu obce vstúpiť do rokovania s vedením Ústavu pre mentálne postihnutých dospelých  
     občanov   v Chľabe o odkúpení rodinného domu Semerovo p.č. 470 od sestier Skačanových 
4/  starostu obce zabezpečiť plán odpadového hospodárstva 
5/  starostu obce zistiť možnosti výšky nákladov na rekonštrukciu zvonice inou technológiou. 
 
D./ Odporú ča  starostovi obce:   

zvolať 10.  obecné zastupiteľstvo  v mesiacoch júl – august  2016. 
 

V Semerove, d ňa 13. 05.  2016                                          
                                                                                    Marián Ke čkéš, v. r., starosta obce   
                                                                                     uznesenie podpísa né 13. 05. 2016 
Zapísala:   Slobodníková So ňa 
 
Overovatelia:  Bc. Jarmila Lehocká              Ing . Marek Vetter                                      Dušan Bagala                
    

Za  schválenie  uznesenia  Obecného  zastupite ľstva číslo VII/9/2016  hlasovali:  
Ing. Branislav Arpáš, Dušan Bagala, Ing. Peter Balo gh, Mgr. Jana Baloghová, Ing. Peter Čelko,     Marián Kasák, Ing. 

Gabriela Pípová, Juraj Preložník, Ing. Marek Vetter   
-    uznesenie VII/9/2016 schválené -   

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


