
   
 
 

zo 14.  zasadnutia 
Obecného   zastupite ľstva   Semerovo  

         a zhromaždenia obyvate ľov obce  
ktoré  sa  konalo  dňa  11. 05. 2017  od  18,00  hodiny  v  zasadacej  miestnosti  obce  Semerovo 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO 

A./ Schva ľuje:  
1./ Záverečný účet obce za rok 2016 s výrokom bez výhrad a výsledok rozpočtového hospodárenia použiť na 
     tvorbu rezervného fondu obce. 
     Za schválenie hlasovali: Dušan Bagala, Ing. Peter Balogh, Mgr. Jana Baloghová,  Marián Kasák, Mgr. Milan Mikulec,  
                                             Ing. Gabriela Pípová, Juraj Preložník, Ing. Marek Vetter  
2./ Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Integrovaný regionálny operačný 
program Prioritná os 2 : Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám  
Investi čná priorita 2.2 : Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania 
prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry  
Špecifický cie ľ 2.2.2 : Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl  
Kód výzvy : IROP-PO2-SC222-2016-13 
Názov projektu : „Obec Semerovo – Vybavenie jazykovej učebne a knižnice pre základnú školu“ 
Obecné zastupiteľstvo v Semerove na svojom 14. zasadnutí OZ konanom dňa 11. 05. 2017 
p r e r o k o v a l o 
návrh žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, názov 
projektu : „Obec Semerovo – Vybavenie jazykovej učebne a knižnice pre základnú školu“ 
s c h v a ľ u j e  

a) predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Integrovaný regionálny operačný 
program s názvom projektu „Obec Semerovo – Vybavenie jazykovej učebne a knižnice pre základnú školu“, ktorého 
ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce, 

b) zabezpečí realizáciu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
c) zabezpečí finančné prostriedky na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových 

oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 
Celkové oprávnené výdavky projektu:  63 357,44 EUR 
NFP:                                                      60 189,56 EUR 
Rozdiel – spolufinancovanie:                  3 167,88 EUR 

d) zabezpečí financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce. 
          3./ Pridelenie 3-izbového bytu Martine Kukiovej od 15. 05. 2017 do 30.11. 2017 s povinnosťou dvojmesačnej zábezpeky vo 

výške 222,- Eur. 

B./ VYHLASUJE  DE Ň KONANIA VOĽBY 
         hlavného kontrolóra Obce Semerovo  na 08. 09. 2017 v zasadačke  Obecného úradu v Semerove o 19:00 hod. pričom sa  
         voľba uskutoční v rámci programu  zasadnutia OZ Semerovo, s predpokladmi  podľa prílohy – Voľba hlavného  
         kontrolóra Obce Semerovo           

     C./ Berie na vedomie:  
1./ Majetkové priznanie starostu obce, obecnej kontrolórky, riaditeľky MŠ a riaditeľky ZŠ za rok 2016   
2./ Stanovisko obecnej kontrolórky k záverečnému účtu obce a správu nezávislého audítora k účtovnej závierke  obce  
     a základnej školy k 31. 12. 2016 

D./ Vyhovuje:  
1./ Protestu prokurátora  zo dňa 31. 03. 2017, zn. Pd50/17/4404-6.  

E./ Poveruje:   
1./ starostu obce  pripraviť  prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Semerovo 
                                        

Za  schválenie  uznesenia  Obecného  zastupite ľstva číslo : VII. /14/2017  hlasovali:  
Dušan Bagala, Ing. Peter Balogh, Mgr. Jana Baloghov á, Marian Kasák, Mgr. Milan Mikulec, 

 Ing. Gabriela Pípová,  Juraj Preložník,  Ing. Mare k Vetter  
-    uznesenie VII./14/2017 schválené  

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

                                                                                          Marián Ke čkéš, starosta obce, v.r.    
                                                                     uznesenie podpísané 11. 05. 2017 
Zapísala: So ňa Slobodníková, v.r. 
 
 
Overovatelia: Ing. Marek Vetter, v.r.                       Dušan Bagala, v.r.                         Mgr. Jana Baloghová, v.r.  
 


