
   
 
 

z 21.  zasadnutia 
Obecného   zastupiteľstva   Semerovo 

         a zhromaždenia obyvateľov obce  
ktoré  sa  konalo  dňa  15. 08. 2018  od  18,00  hodiny  v  zasadacej  miestnosti  obce  Semerovo 

 
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO 
1/ Schvaľuje program rokovania 21. obecného zastupiteľstva 
    Výsledok hlasovania: za: 7  poslancov 
                                       proti: 
                                       zdržali sa:   
    Uznesenie schválené – neschválené. 
 
2/ Schvaľuje návrhovú komisiu, overovateľov zápisnice a zapisovateľku podľa predloženého návrhu. 
    Výsledok hlasovania: za: 7  poslancov 
                                       proti:   
                                       zdržali sa:    
    Uznesenie schválené – neschválené. 
 
3/ Schvaľuje 1. úpravu rozpočtu obce a zš  na rok 2018 
    Výsledok hlasovania: za: 7    poslancov 
                                       proti:   
                                       zdržali sa:    
    Uznesenie schválené – neschválené.   
 
4/ Berie na vedomie správu nezávislého audítora k účtovnej závierke  obce  a základnej školy 
     k 31. 12. 2017 
     Výsledok hlasovania: za: 7    poslancov 
                                       proti:   
                                       zdržali sa:    
    Uznesenie schválené – neschválené.   
 
5/ Schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2018 a súčasne poveruje  
    hlavného     kontrolóra vykonaním kontrolnej činnosti podľa predloženého plánu kontrolnej činnosti.  
     Výsledok hlasovania: za:  7   poslancov 
                                       proti:   
                                       zdržali sa:    
     Uznesenie schválené – neschválené.   
 
6/ Schvaľuje  udelenie titulu „Čestný občan obce Semerovo“ pri príležitosti životného jubilea 90 rokov  
    pátrovi Viliamovi M. Františkovi Vaľovi, CCG. 
    Výsledok hlasovania: za:  7   poslancov 
                                       proti:   
                                       zdržali sa:    
    Uznesenie schválené – neschválené.   
   
7/ Schvaľuje  Komunitný plán sociálnych služieb obce Semerovo na roky 2018 - 2022 
    Výsledok hlasovania: za: 7    poslancov 
                                      proti:   
                                     zdržali sa:    
    Uznesenie schválené – neschválené 
 
8/ schvaľuje finančný príspevok na športové vybavenie – rýchlostná kanoistika  pre SPORT CLUB 
    SLOVAKIA NOVÉ ZÁMKY (členom ktorého je Michal Kasák) vo výške 1 000,- Eur.     
     Výsledok hlasovania: za:  6   poslancov 
                                       proti:  1 poslanec 
                                        zdržali sa:   0 



           Uznesenie schválené – neschválené 
 
        9/ poveruje starostu preverením možnosti poskytnutia materiálnej pomoci  na obnovu zariadenia 

domácnosti zničenej p. Ľudmile    Čaplákovej.. 
     Výsledok hlasovania: za: 7     poslancov 
                                   proti:   
                                   zdržali sa:    

           Uznesenie schválené – neschválené 
  
     10/ Berie na  vedomie informáciu starostu pre komunálne voľby. Komunálne voľby sa budú konať 

v sobotu,  10. 11. 2018. Obec bude mať 1 volebný okrsok, volebnou miestnosťou bude zasadačka 
obecného úradu. Funkcia starostu obce v 8. volebnom období bude na plný pracovný úväzok.  
Organizačno-technickou pracovníčkou bude Soňa Slobodníková a zapisovateľkou Veronika 
Štefániková. Obec má 1 356 obyvateľov, z toho je 1 086 s právom voliť.  Umiestnenie volebných 
plagátov zaregistrovaných kandidátov určuje VZN č. 3/2015. 

     Výsledok hlasovania: za: 7     poslancov 
                                   proti:   
                                   zdržali sa:    

           Uznesenie schválené – neschválené 
 
      11/ Podľa § 166 zákona č. 180/2014 Zz o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje, že obecné zastupiteľstvo v ôsmom 
volebnom období bude mať celkom deväť poslancov.  

      Výsledok hlasovania: za: 7     poslancov 
                                   proti:   
                                   zdržali sa:    

           Uznesenie schválené – neschválené 
 
12/ Berie na vedomie aktualizáciu povodňového plánu obce v časti : Technický štáb povodňovej     
      komisie Nové Zámky, Okresnej povodňovej komisie a menného zoznamu Krízového štábu OÚ    
      Nové Zámky  
      Výsledok hlasovania: za: 7     poslancov 
                                   proti:   
                                   zdržali sa:    

           Uznesenie schválené – neschválené 
 
13/  Schvaľuje spôsob prevodu majetku obce v zmysle § 9 ods. 2) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku   
       obcí v znení neskorších predpisov uzavretím  kúpnej zmluvy priamym predajom  s kupujúcim     
       Tiborom Paradym rod. Paradym, nar. 13. 04. 1964, rod. číslo 640413/7091, trvalo 940 01 Nové  
       Zámky,  nehnuteľného majetok obce, a to pozemky  vedené  katastrom nehnuteľností pre Obec  
       Semerovo v kat. území Semerovo a to  dielu č. 1  vo výmere  31 m2 z  CKN parcely  295/4  
       vlastníka Obec Semerovo  zapísanej na LV číslo  1  o výmere 30030 m2 do novovytvorenej  CKN 
       275 podľa GP číslo 39/2018 zo dňa   20. 06. 2018  overeným  29. 06. 2018,  zastavané plochy   
       a nádvoria vo  výmere 308 m2. 
       Výsledok hlasovania: za: 7    poslancov 
                                      proti:   
                                   zdržali sa:    
       Uznesenie schválené – neschválené.   

 
14/ Schvaľuje Kúpnu zmluvu  v  zmysle § 9a ods. 8, písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  
      v znení neskorších predpisov   uzavretú medzi Obcou Semerovo ako predávajúcou a Tibor Parady  
      rod. Parady, nar. 13. 04. 1964, rod. číslo 640413/7091,trvalo bytom 940 01 Nové Zámky  ako  
      kupujúcim, na predaj  nehnuteľného majetok obce, a to pozemky  vedené  katastrom  
      nehnuteľností pre Obec Semerovo v kat. úz. Semerovo a to  dielu č. 1  vo výmere  31 m2 z  CKN  
      parcely  295/4 vlastníka Obec Semerovo  zapísanej na LV číslo  1  o výmere 30030 m2 do  
      novovytvorenej  CKN 275 podľa GP číslo 39/2018 zo dňa   20.06.2018  overeným  29.06.2018,   
      zastavané plochy a nádvoria vo  výmere 308 m2, z dôvodu osobitného zreteľa, ktorým je  
      skutočnosť, že Tibor Parady  je výlučným vlastníkom  CKN parc. číslo 275 vo výmere 277 m2 na  
      LV  číslo 61 kat. úz. Semerovo, na pozemku stavia rodinný dom.  Výmera pozemku 31 m2 z CKN   
      parc. čís. 295/4 sa  nachádza    ako   súčasť  CKN pozemku  parc.čís.  275, keď ide  o pozemok  



      priľahlý, ktorý svojím umiestnením  a využitím tvorí  neoddeliteľný celok  podľa GP číslo 39/2018,  
      s kúpnou cenou  107 €. 
       Výsledok hlasovania: za: 7    poslancov 
                                   proti:   
                                   zdržali sa:    
       Uznesenie schválené – neschválené.   
 
15/  Berie na vedomie internú smernicu o  poplatkoch za služby vykonávané Obecným úradom  
       Semerovo 
        Výsledok hlasovania: za: 7    poslancov 
                                   proti:   
                                   zdržali sa:    
       Uznesenie schválené – neschválené 
 
16/  Berie na vedomie výsledok verejného prieskumu verejnej mienky občanov obce o umiestnení        
      supermarketu Coop Jednota SD, na základe ktorého odporúča vedeniu menovanej spoločnosti  
      prepracovanie projektu supermarketu s umiestnením stavby v strede obce (pri potoku, na parcele  
      č. 294, evidovanej v katastri nehnuteľností na LV č. 1167). 
      Výsledok hlasovania: za: 7     poslancov 
                                   proti:   
                                   zdržali sa:    

           Uznesenie schválené – neschválené 
 
17/  Berie na vedomie ponuku na odpredaj pozemkov pánom Kamilom Kubovichom, evidovaných   
       v katastri nehnuteľností na LV č. 1167, LV 1164. 
       Výsledok hlasovania: za: 7     poslancov 
                                   proti:   
                                    zdržali sa:    

             Uznesenie schválené – neschválené 
 
 
 
 
 
V Semerove 15. 08. 2018  
 
                                          
                                                                                                 Marián Kečkéš, starosta obce, v.r.  
                                                                                                uznesenie podpísané 15. 08. 2018 
Zapísala:    Veronika Štefániková, v.r. 
 
 
Overovatelia:    Mgr. Milan Mikulec, v.r.           Ing. Marek Vetter, v.r.                  Dušan Bagala, v.r.                                                                                  
 


