
   
 
 

z 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Semerovo 
a zhromaždenia obyvateľov obce, 

ktoré  sa  konalo  dňa  11. 05. 2018  od  19,00  hodiny  v  zasadacej  miestnosti  obce  Semerovo 
 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO: 
1/ Schvaľuje program rokovania 20. obecného zastupiteľstva 
    Výsledok hlasovania     za:  8  poslancov 
                                          proti: 
                                          zdržali sa:   
    Uznesenie schválené – neschválené 
2/ Schvaľuje návrhovú komisiu, overovateľov zápisnice a zapisovateľku podľa predloženého návrhu. 
    Výsledok hlasovania:    za: 8  poslancov 
                                          proti:   
                                          zdržali sa:    
    Uznesenie schválené – neschválené 
3/ Berie na vedomie stanovisko obecného  kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2017  
     Výsledok hlasovania:        za 8  poslancov 
                                              proti: 
                                              zdržali sa:   
    Uznesenie schválené – neschválené     
4/ Schvaľuje záverečný účet obce za rok 2017 s výrokom bez výhrad – s výhradami.  
     Výsledok hlasovania:         za:   8   po slancov 
                                                proti: 
                                               zdržali sa:   
     Uznesenie schválené – neschválené 
5/ Schvaľuje predloženie ŽoNFP na projekt „Zberný dvor Semerovo“ v rámci výzvy zameranej na  
    triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho    
    odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v ostatných regiónoch,  
    kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-33.  
    Výsledok hlasovania:         za  8  poslancov 
                                                proti: 
                                                zdržali sa:   
     Uznesenie schválené – neschválené 
6/ Schvaľuje spolufinancovanie projektu „Zberný dvor Semerovo“ vo výške 8 932,18 € na stavebnú  
    časť a 10 720,50 € na mechanizáciu – v úhrnnej výške 19 652,68 € z vlastných prostriedkov obce.     
     Výsledok hlasovania:         za  8  poslancov 
                                                proti: 
                                                zdržali sa:   
     Uznesenie schválené – neschválené 
7/ Schvaľuje predloženie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy  
    a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou rekonštrukcie telocvične na rok  
    2018 pre projekt s názvom: „Rekonštrukcia telocvične v Základnej škole Semerovo“. 
     Výsledok hlasovania:         za  8   poslancov 
                                               proti: 
                                               zdržali sa:   
     Uznesenie schválené – neschválené 
8/ Schvaľuje financovanie projektu „Rekonštrukcia telocvične v Základnej škole Semerovo“ v celkovej  
    sume 121 886,47 € so spolufinancovaním z vlastných zdrojov najmenej vo výške 15% z celkového 
    rozpočtu projektu, čo predstavuje 18 284,47 € a požadovanou dotáciou vo výške 103 602,00 €.  
    Obec zabezpečí financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce. 
     Výsledok hlasovania:         za  7   poslancov 
                                               proti: 
                                               zdržali sa:  1 
    Uznesenie schválené – neschválené 
9/ Schvaľuje správu obecného kontrolóra o plnení Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho  
    rozvoja obce Semerovo za rok 2017. 
     Výsledok hlasovania:       za   8   poslancov 
                                              proti: 
                                              zdržali sa:   
     Uznesenie schválené – neschválené  



 
10/ Schvaľuje zrušenie uznesenia č. VII/19/2018/14 – zvýšenie minimálneho platu starostu o 70 % na  
      obdobie 8 mesiacov. 
       Výsledok hlasovania:         za  5    poslancov 
                                                 proti: 3 
                                                 zdržali sa:   
       Uznesenie schválené – neschválené 
11/ Schvaľuje prenájom reklamnej plochy na 3 ks autobusových zást.. (Semerovo – Kríž, Surovina  
     a Červený Majer) na dobu určitú – 5  rokov spoločnosti PROPAG Slovakia, s.r.o. Levice za ročné  
     nájomné 360,- Eur a poveruje starostu obce podpísaním nájomnej zmluvy.. 
       Výsledok hlasovania:         za  8    poslancov 
                                                 proti: 
                                                 zdržali sa:   
       Uznesenie schválené – neschválené 
12/  Na základe vzdania sa funkcie kronikárky Oľgy Lamyovej, na návrh starostu obce Semerovo do  
      funkcie kronikárky  obce menuje Ing. Gabrielu Pípovú odo   dňa nadobudnutia právoplatnosti  
      uznesenia,  s poverením  dopracovať zápisy do  kroniky od 15. 11. 2014.  Zároveň poveruje  
      starostu obce vypracovaním  menovacieho  dekrétu. 
        Výsledok hlasovania:         za   7    poslancov 
                                                  proti: 
                                                  zdržali sa: 1  
       Uznesenie schválené – neschválené 
13/  Schvaľuje odvolanie Ing. Branislava Arpáša z funkcie člena finančno-investično-rozvojovej  
      komisie a za člena komisie menuje Mgr. Milana Mikulca.  
      Výsledok hlasovania:         za  7    poslancov 
                                                  proti: 
                                                  zdržali sa: 1   
       Uznesenie schválené – neschválené 
14/ Poveruje starostu rokovaním o cene a spôsobe odkúpenia časti pozemku – p.č.: 301/1 (časť  
      parcely zasahujúcej do areálu FC), p.č. 294 (kolotočový priestor) a p.č. 299/2. 
      Výsledok hlasovania:         za   8    poslancov 
                                                  proti: 
                                                  zdržali sa:   
       Uznesenie schválené – neschválené 
15/ Poveruje starostu obce rokovaním s inými obchodnými potravinovými reťazcami. 
     Výsledok hlasovania:         za   8    poslancov 
                                                  proti: 
                                                  zdržali sa:   
       Uznesenie schválené – neschválené 
16/ Poveruje starostu obce zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov obce s prezentáciou výstavby 
      supermarketu  COOP JEDNOTY za účasti predstaviteľov COOP JEDNOTY. 
      Výsledok hlasovania:         za   8    poslancov 
                                                  proti: 
                                                  zdržali sa:   
       Uznesenie schválené – neschválené 
 
 
 
 
V Semerove 11. 05. 2018  
 
                                          
                                                                                                 Marián Kečkéš, starosta obce v.r.       
                                                                                                uznesenie podpísané 11. 05. 2018 
Zapísala:    Sláviková Ildikó, v.r. 
 
 
Overovatelia:  Ing. Gabriela Pípová, v.r.           Juraj Preložník, v.r.               Ján Rozenberg, v.r.    




