
   
 
 

z 19.  zasadnutia 
Obecného   zastupiteľstva   Semerovo 

         a zhromaždenia obyvateľov obce  
ktoré  sa  konalo  dňa  15. 03. 2018  od  19,00  hodiny  v  zasadacej  miestnosti  obce  Semerovo 

 
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO 
1/ Schvaľuje program rokovania 19. obecného zastupiteľstva 
    Výsledok hlasovania: za:   poslancov 
                                       proti: 
                                       zdržali sa:   
    Uznesenie schválené – neschválené. 
 
2/ Schvaľuje návrhovú komisiu, overovateľov zápisnice a zapisovateľku podľa predloženého návrhu. 
    Výsledok hlasovania: za: 6   poslancov 
                                       proti:   
                                       zdržali sa:    
    Uznesenie schválené – neschválené. 
 
3/ Berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2017. 
 
4/ Schvaľuje predloženie Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR 
    k Výzve číslo I. Prezídia Policajného zboru 2018 na Podpora činností súvisiacich s bezpečnosťou  
    cestnej premávky podľa § 2 písm. e) zákona č. 526/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti  
    Ministerstva vnútra SR v znení neskorších predpisov pre projekt s názvom: „Zvýšenie bezpečnosti  
    chodcov v obci Semerovo“.  
    Výsledok hlasovania: za:   6   poslancov 
                                       proti:   
                                       zdržali sa:   
    Uznesenie schválené – neschválené. 
 
5/ Schvaľuje a súhlasí s financovaním projektu s názvom: „Zvýšenie bezpečnosti chodcov v obci  
    Semerovo“, zabezpečí finančné prostriedky na povinné spolufinancovanie realizovaného projektu  
    vo výške min. 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu a zabezpečí financovanie  
    prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce. 
    Výsledok hlasovania: za:  6    poslancov 
                                       proti:   
                                       zdržali sa:    
    Uznesenie schválené – neschválené.  
 
6/ Schvaľuje predloženie Žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom      
    rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR pre účel Podpora zvýšenia ochrany pred požiarmi  
    prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov, nadobudnutie  
    budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc podľa § 2 písm. c) bodov 1. až 4. zákona č.  
    526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR pre projekt s názvom:  
   „Obnova hasičskej zbrojnice v obci Semerovo“.  
.    Výsledok hlasovania: za:  6  poslancov 
                                       proti:  
                                       zdržali sa:   
    Uznesenie schválené – neschválené. 
 
7/ Schvaľuje a súhlasí s financovaním projektu s názvom: „Obnova hasičskej zbrojnice v obci 
    Semerovo“, zabezpečí finančné prostriedky na povinné spolufinancovanie realizovaného projektu  
    vo výške min. 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu a zabezpečí financovanie  
    prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce. 
     Výsledok hlasovania: za:  6    poslancov 
                                       proti:   
                                       zdržali sa:    
    Uznesenie schválené – neschválené.   



8/ Schvaľuje doručovanie rozhodnutí na daň z nehnuteľnosti a komunálne odpady pre rok 2018 
    v rámci obce aktivačnými pracovníkmi. 
    Výsledok hlasovania: za:  6   poslancov 
                                       proti:  
                                       zdržali sa:   
    Uznesenie schválené – neschválené.    
 
9/ Berie na vedomie uzatvorenie dohody s ÚPSVaR na vytvorenie 1 pracovného miesta na obdobie  
    od 01. 01. 2018 do 30. 09. 2018 s 20 %-nou našou spoluúčasťou a predĺženie pracovnej zmluvy na  
    chránené pracovisko do 31. 12. 2018 na 1 miesto. 
 
10/ Berie na vedomie majetkové priznanie starostu, hlavného kontrolóra a riaditeliek ZŠ a MŠ. 
 
11/ Schvaľuje výsledky výzvy na predloženie cenovej ponuky pre zadávanie zákazky podľa § 117  
      prieskumom trhu. Rámcová dohoda o dodávke služieb 02/2017 bola uzatvorená s p. Dušanom  
      Bagalom.  
      Výsledok hlasovania: za:  6    poslancov 
                                         proti:  
                                         zdržali sa:   
      Uznesenie schválené – neschválené.    
 
12/ Schvaľuje navýšenie dotácie pre neziskovú organizáciu „Cesta sv. Františka“, Kolta,    
      o 2 032,00 Eur na obdobie máj až august 2018 po predložení žiadosti v zmysle VZN.. 
      Výsledok hlasovania: za:  6    poslancov 
                                         proti:  
                                         zdržali sa:   
      Uznesenie schválené – neschválené.    
 
13/ Schvaľuje zrušenie uznesenia č. VII/18/2017/7 - udelenie odmeny starostovi vo výške mesačného  
      platu pri príležitosti životného jubilea. 
      Výsledok hlasovania: za:    6  poslancov 
                                         proti:  
                                         zdržali sa:   
      Uznesenie schválené – neschválené 
 
 14/ Schvaľuje podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov, s účinnosťou  
       od 1. apríla 2018 zvýšenie minimálneho platu starostu o 70 % na obdobie 8 mesiacov. 
       Výsledok hlasovania: za:      poslancov 
                                         proti:  
                                         zdržali sa:   
       Uznesenie schválené – neschválené 
 
15/ Zamieta žiadosť p. Dany Štetákovej na odpredaj pozemku v k.ú. Semerovo, LV č. 359, p.č. 238/7  
      z titulu neaktuálnosti vlastníka nehnuteľnosti. 
      Výsledok hlasovania: za:      poslancov 
                                         proti:  
                                         zdržali sa:   
       Uznesenie schválené – neschválené 
 
 
 
V Semerove 15. 03. 2018 
 
                                          
                                                                                                 Marián Kečkéš, starosta obce, v.r. 
                                                                                                uznesenie podpísané 15. 03. 2018 
Zapísala:    Slobodníková, v.r. 
 
Overovatelia: Mgr. Jana Baloghová, v.r.    
 
                    Dušan Bagala, v.r. 
 
                    Mgr. Milan Mikulec, v.r. 




