
 
 
 

z 11.  zasadnutia 
Obecného   zastupite ľstva   Semerovo  

         a zhromaždenia obyvate ľov obce  
 

ktoré  sa  konalo  d ňa  28. 10. 2016  od  18,00  hodiny  v  zasadacej  m iestnosti  obce  Semerovo  
 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO 
A./ Konštatuje, že:  

-  pripomienky zo strany dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých právnických osôb sú v   
   územnom pláne obce  akceptované, 
 - schválený územný plán obce Semerovo  sa člení na záväznú a smernú časť - v  záväznej časti   
   územnoplánovacej dokumentácie sú ustanovené plochy pre verejnoprospešné stavby, na  
   vykonanie asanácie a pre chránené časti krajiny. 

B./ Akceptuje 
- stanovisko Okresného úradu v Nitre, k návrhu územnoplánovacej dokumentácie, č. OU-NR-

OVBP1-2016/033857-2 zo dňa 16. 08. 2016. 

C./ Schva ľuje:  
1./  Územný plán obce Semerovo – zmeny a doplnky č.  

  2./  Všeobecne záväzné nariadenie obce Semerovo číslo: 7/2016 z 28. 10. 2016 o vyhlásení   
        záväzných častí Územného plánu obce Semerovo – zmeny a doplnky  č.1 

Za  schválenie VZN č. 7/2016 obce   h l a s o v a l i: 
Ing. Branislav Arpáš, Dušan Bagala, Ing. Peter Balogh,  Mgr. Jana Baloghová,  

 Marian Kasák, Ing. Gabriela Pípová,  Juraj Preložník, Ing. Marek Vetter,  
-    VZN č. 7/2016 schválené –  

3./  Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 8/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na 
      území obce SEMEROVO 

Za  schválenie  VZN č. 8/2016  h l a s o v a l i: 
Ing. Branislav Arpáš, Dušan Bagala, Ing. Peter Balogh,  Mgr. Jana Baloghová,  

 Marian Kasák, Ing. Gabriela Pípová,  Juraj Preložník, Ing. Marek Vetter,  
-    VZN č. 8/2016 schválené –  

4./ Doplnenie  uznesenia č. VII/10/2016 – A./ údajom o dohodnutej kúpnej cene vo výške 107,- Eur,  
     (slovom jednostosedem eur) ku kúpnej zmluve uzavretej medzi účastníkmi: OBEC SEMEROVO,  
     IČO 00309257, ako predávajúci a Tibor Parady, rod. Parady, nar. 13 04. 1964, trvale bytom  
     Hviezdoslavova 1231/2, Nové Zámky ako kupujúci - nehnuteľného majetok obce , a to pozemky   
     vedené  katastrom nehnuteľností pre Obec Semerovo v kat. území Semerovo a to  dielu č. 1  vo  
     výmere  32 m2 z  CKN parcely  295/4 vlastníka Obec Semerovo  zapísanej na LV číslo  1   
     o výmere 30062 m2 do novovytvorenej  CKN 275 podľa GP číslo 26/2016  

Za  schválenie  uznesenia č. C:/4 -  z celkového počtu 9 poslancov 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,  
-    Uznesenie č. C./4 schválené všetkými poslancami, čo je viac ako 3/5 vä čšina. 

5./  Finančné vyrovnanie so spoločnosťou AGROSPOL Semerovo družstvo za závodnú kuchyňu vo 
výške 20 000,- Eur 

Za  schválenie  uznesenia  h l a s o v a l i: 
Ing. Branislav Arpáš, Dušan Bagala,  Marian Kasák, Ing. Gabriela Pípová,  Juraj Preložník, Ing. Marek Vetter 

Proti uzneseniu hlasovali: 
Mgr. Jana Baloghová, Ing. Peter Čelko 
Hlasovania sa zdržal: Ing. Peter Balogh 

Uznesenie bolo schválené.  
Uznesenia číslo 6a/ až 6c/ 
6a/  internú smernicu č. 1/2016 o verejnom obstarávaní pre OBEC SEMEROVO v zmysle zákona č.  
      343/2015 o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov 
6b/ udelenie titulu „Čestný občan obce Semerovo“ pri príležitosti 50. výročia zahájenia vyučovania  
      v novej škole pre Mgr. Albína Boháčika. 



 
6c/ výsledky verejného obstarávania na nákup osobného automobilu, opravu zvonice a rekonštrukciu 
hasičskej zbrojnice. 

 

 
D./ Berie na vedomie:  
1. Priebežnú správu obecnej kontrolórky o činnosti za 1. polrok 2016 a 3. štvrťrok 2016. 
 
 

E./ Poveruje:   
1. Starostu obce zvolať 12. Obecné zastupiteľstvo na piatok 9. decembra alebo sobotu 10. decembra  
    2016. 
2. Vypracovať návrh osobitnej dohody s nájomníkmi Mgr. Antonim a Mgr. Rehákovou k výmene  
    kuchynskej linky. 
3. Vypracovať návrh zámennej zmluvy s rodinou Tkáčovou a jej predloženie na nasledujúce OZ. 
4. Zistiť technický stav RD s.č. 476 a celkovú kalkuláciu nákladov na uvedenie RD do obývateľného 
stavu – k užívaniu. 
 

F./ Ukladá obci: 
A/ sústavne sleduje, či sa nezmenili územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na 
ktorých základe je navrhnutá koncepcia organizácie územia. Ak dôjde k zmene predpokladov, 
alebo je potrebné umiestniť verejnoprospešné stavby, obec obstará doplnok a zmenu 
územnoplánovacej dokumentácie 
B/ pravidelne, najmenej však raz za štyri roky preskúmať schválený územný plán obce 
Semerovo, či nie sú potrebné jeho zmeny alebo doplnky alebo obstaranie nového územného plánu 
C/ obstará zmenu alebo doplnok územného plánu obce, ak je to potrebné na zosúladenie 
s územným plánom regiónu alebo s jeho zmenami a doplnkami 
D/  vyhotoviť o obsahu územného plánu registračný list, ktorý spolu s kópiou uznesenia 
o schválení doručí Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 
E/ zverejniť záväzné časti územnoplánovacej dokumentácie spolu s VZN 
 -vyvesením na úradnej tabuli najmenej na 15 dní, ako aj iným mieste obvyklým spôsobom 

         -doručením dotknutým orgánom štátnej správy 
F/ uložiť schválený územný plán obce na Obecnom úrade, stavebnom úrade, a na Okresnom 
úrade v Nitre 
 

Zodpovedný: starosta obce 

Kontrola:  Raz ročne v obecnom zastupiteľstve 

V Semerove, d ňa  28. 10. 2016           
                                          

Za  schválenie  uznesenia  Obecného  zastupiteľstva číslo : VII/11/2016  hlasovali: 
Ing. Branislav Arpáš, Dušan Bagala, Ing. Peter Balogh, Mgr. Jana Baloghová, 

 Ing. Peter Čelko,  Marian Kasák, Ing. Gabriela Pípová, Juraj Preložník, Ing. Marek Vetter  
-    uznesenie VII/11/2016 schválené -   

 
 

                                                                                                 Marián Ke čkéš, starosta obce  
                                                                 uznesenie podpísané 28. 10. 2016 
Zapísala :   Ildikó Sláviková   
     
Overovatelia:   
 

Ing. Marek Vetter                          Ing. Gabriela Pípová              Ing. Branislav Arpáš 
 
 
Uznesenie  Obecného  zastupite ľstva  bolo  zverejnené vo vitríne obce a webe obce.  


