
   
 
 

z 18.  zasadnutia 
Obecného   zastupiteľstva   Semerovo 

         a zhromaždenia obyvateľov obce  
ktoré  sa  konalo  dňa  15. 12. 2017  od  19,00  hodiny  v  zasadacej  miestnosti  obce  Semerovo 

 
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO 
 
1/ Schvaľuje program rokovania 18. obecného zastupiteľstva 
    Výsledok hlasovania: za:  8  poslancov 
                                       proti: 0 
                                       zdržali sa: 0 
    Uznesenie schválené – neschválené. 
 
2/ Schvaľuje návrhovú komisiu, overovateľov zápisnice a zapisovateľku podľa predloženého návrhu. 
    Výsledok hlasovania: za: 8    poslancov 
                                       proti: 0 
                                       zdržali sa:  0 
    Uznesenie schválené – neschválené. 
 
3/ Schvaľuje presunutie bodu 6. alebo 7. schváleného programu na samostatné rokovanie obecného  
    zastupiteľstva. 
    Výsledok hlasovania: za: 2    poslancov 
                                       proti: 6 
                                       zdržali sa:  0 
    Uznesenie schválené – neschválené. 
 
4/ Schvaľuje VZN č. 3/2017 na zrušenie VZN o ochrane verejného poriadku. 
    Výsledok hlasovania: za: 8   poslancov 
                                       proti: 0 
                                       zdržali sa:  0 
    Uznesenie schválené – neschválené.  
 
5/ Schvaľuje VZN č. 4/2017 o miestnych poplatkoch za komunálny odpad a drobné stavebné úpravy. 
    Výsledok hlasovania: za:  8  poslancov 
                                       proti: 0 
                                       zdržali sa:  0 
    Uznesenie schválené – neschválené. 
 
6/ Schvaľuje 2.úpravu rozpočtu obce na rok 2017 
    Výsledok hlasovania: za:   7 poslancov 
                                       proti: 0 
                                       zdržali sa:  1 
    Uznesenie schválené – neschválené.   
 
7/ Schvaľuje udelenie odmeny starostovi vo výške mesačného platu pri príležitosti životného jubilea. 
    Výsledok hlasovania: za:  8 poslancov 
                                       proti:0 
                                       zdržali sa: 0 
    Uznesenie schválené – neschválené.    
 
8/ Schvaľuje rozpočet obce a základnej školy na rok 2018 bez programovej štruktúry so stanoviskom  
    a odporúčaním hlavného kontrolóra schváliť rozpočet na rok 2018 
    Výsledok hlasovania: za: 8   poslancov 
                                       proti:0  
                                       zdržali sa: 0  
    Uznesenie schválené – neschválené.    



9/ Berie na vedomie návrh rozpočtu obce na roky 2019 a 2020. 
    Výsledok hlasovania: za: 8   poslancov 
                                       proti:0 
                                       zdržali sa:0  
     Uznesenie schválené – neschválené 
 
10/ Schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2018 
    Výsledok hlasovania: za:  8 poslancov 
                                       proti: 0 
                                       zdržali sa: 0 
    Uznesenie schválené – neschválené.  
 
11/ Poveruje hlavného kontrolóra vykonaním kontrolnej činnosti podľa predloženého plánu kontrolnej 
     činnosti.    
     Výsledok hlasovania: za: 8  poslancov 
                                       proti: 0 
                                       zdržali sa: 0 
     Uznesenie schválené – neschválené.   
 
12/ Schvaľuje vykonanie inventarizácie 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, hlavný kontrolór   a predsedu hlavnej   
                 inventarizačnej komisie - starostu obce. 

     Výsledok hlasovania: za: 8  poslancov 
                                        proti: 0 
                                        zdržali sa:  0 
      Uznesenie schválené – neschválené.  
 

        13/ Schvaľuje predĺženie zmluvy poskytovateľovi – AMIRE, s.r.o., Levice – na vykonávanie záležitostí  
              spočívajúcich v uskutočňovaní činností v oblasti verejného obstarávania na rok 2018 
              Výsledok hlasovania: za:  8 poslancov 

                                        proti: 0 
                                        zdržali sa:  0 
      Uznesenie schválené – neschválené.  
 
14/ Berie na vedomie úpravu úradných hodín na Obecnom úrade nasledovne:  

-  v dňoch 27. 12. 2017 až 29. 12. 2017 budú úradné hodiny od 8,00 hod. do 10,oo hod.,  
-  v dňoch  02. 01. 2018 až 05. 01. 2018 budú úradné hodiny od 8,00 do 12,oo hodiny 
-  v priebehu mesiaca január 2018 nebudú predĺžené stránkové hodiny v stredu.  

              Výsledok hlasovania: za:  8  poslancov 
                                          proti:  0 
                                          zdržali sa:   0 
      Uznesenie schválené – neschválené.  
 

        15/ Schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy  na nájomný byt v nadstavbe ZS s p. Martinou Kukiovou    
              na ďalšie tri roky. 
              Výsledok hlasovania: za:  8   poslancov 

                                        proti:  0 
                                        zdržali sa: 0 
      Uznesenie schválené – neschválené. 
 

       16/ Schvaľuje dotácie pre organizácie na rok 2018 
             Výsledok hlasovania: za: 8   poslancov 

                                        proti: 0 
                                        zdržali sa:  0 

             Uznesenie schválené – neschválené.  



       17/ Schvaľuje výsledky  verejného obstarávania vyhláseného na dodávateľa za 2. polrok 2017. 
             Výsledok hlasovania: za: 8    poslancov 

                                        proti:  0 
                                        zdržali sa:  0 
     Uznesenie schválené – neschválené.  
 

       18/ Schvaľuje uzatvorenie dodatku k Zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu uzatvorenej dňa 
26.2.2003. 

             Výsledok hlasovania: za: 8   poslancov 
                                        proti:  0 
                                        zdržali sa:  0 
     Uznesenie schválené – neschválené.  
 
19/ Schvaľuje zámer  prevodu majetku obce predajom v prospech Dany Štetákovej, bytom Nové    
      Zámky, Gúgska 5/2, ako vlastníčky  stavby a priľahlého pozemku vedené pre KU Semerovo  na  
      LV č. 181,  v súlade s §9a, odst. 8, pís. b/ zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších  
      predpisov. Pozemok vo vlastníctve obce Semerovo, KÚ Semerovo, vedený na LV č. 359 ako  
      parcely registra „C“  evidovanej na  katastrálnej mape, parc. č. 238/7 zastavaná plocha a nádvorie  
      vo  výmere 34 m2  vo vlastníctve obce  v pomere 7/8, keď predmetom prevodu   má byť   
      spoluvlastnícky podiel 7/8 z novovytvorenej parcely podľa GP č. 10D/17 z CKN parc. č.   238/8   
      zastavené plochy a nádvoria vo výmere 21 m2 vo výmere odpredávaného podielu   18,37 m2  
      Výsledok hlasovania: za: 8  poslancov 
                                       proti: 0 
                                       zdržali sa:  0 
     Uznesenie schválené – neschválené. 
 
20/ Schvaľuje zámer na prenájom reklamnej plochy  na 3 ks autobusových zástavkách na  dobu určitú  
      na päť rokov. 

              Výsledok hlasovania: za: 8     poslancov 
                                        proti:  0 
                                        zdržali sa:  0 
      Uznesenie schválené – neschválené.  
 
21/ Odvoláva Ing. Petra Balogha z finančno-investično-rozvojovej komisie  a menuje  Ing. Branislava  
      Arpáša, HK obce, za člena finančno-investično-rozvojovej komisie. 

              Výsledok hlasovania: za:   8   poslancov 
                                        proti:  0 
                                        zdržali sa:  0 
      Uznesenie schválené – neschválené.  
 
22/ Poveruje starostu obce zvolať 19. Obecné zastupiteľstvo v priebehu mesiacov február - marec  
      2018 

               
 
V Semerove 15. 12. 2017  
 
                                          
                                                                                                 Marián Kečkéš, starosta obce, v.r. 
                                                                                                uznesenie podpísané 15. 12. 2017 
Zapísala:    Slobodníková, v.r.      
 
Overovatelia:   Ing. Marek Vetter, v.r. 
 
                        Marian Kasák, v.r. 
 
                        Dušan Bagala, v.r. 


