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           zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Semerovo 
zhromaždenie  obyvateľov  obce v  priamom  prenose  na  Infokanáli semerovskej  televízie    

s telefonickým spojením do rokovacej miestnosti na telefónom čísle 6474101 
                     ktoré  sa  konalo   dňa   10. 12.  2011   od   15, oo  hodiny  v  obradnej  miestnosti  obce  Semerovo 

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO 
 

A./ schva ľuje :  
 

1./ Úpravu rozpočtu Obce Semerovo a Základnej školy Semerovo na rok 2011, 
plnenie príjmov a výdavkov Obce Semerovo a ZŠ Semer ovo za 11 mesiacov 2011, 
s upozornením na dodržiavanie rozpo čtových kapitol vo výdavkovej časti  

        
Za  schválenie Úpravy  Rozpo čtu Obce Semerovo a Základnej školy na rok 2011  h l  a s o v a l i  :  

Marián Kasák, Marián Ke čkéš, Daniela Litavská, PaedDr. Janka Mi čeková, Ing. Marek Šemelák, Ján Šima,  
-    Úprava Rozpo čtu na rok 2011 schválená - 

Proti  schválenie Úpravy  Rozpo čtu Obce Semerovo a Základnej školy na rok 2011  h l  a s o v a l i  :  
 - Marek Lisický,  Ing. Marek Vetter  

  
2./ VZN O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady   

 a drobné stavebné odpady na rok 2012.  
 

Za  schválenie VZN o miestnych daniach ............ ................... na rok 2012   h l a s o v a l i   : 
 Marián Kasák, Marián Ke čkéš, Marek Lisický, Daniela Litavská, PaedDr. Janka  Mičeková, 

Ing. Marek Šemelák, Ján Šima, Ing. Marek Vetter   
-    VZN schválené  -  

 

3./ Rozpočet  Obce Semerovo a Základnej školy  Semerovo na rok 2012.  
 

Za  schválenie Rozpo čtu Obce Semerovo a Základnej školy  na  rok  2012   
s kladným stanoviskom a odporú čaním Obecnej kontrolórky schváli ť 

h l a s o v a l i  :  
 Marián Kasák, Marián Ke čkéš, Marek Lisický, Daniela Litavská, PaedDr. Janka  Mičeková,  

Ing. Marek Šemelák, Ján Šima, Ing. Marek Vetter   
-    Rozpočet Obce a ZŠ na rok 2012  s výh ľadom na roky 2013 a 2014  schválený  - 

 
4/ VZN Obce Semerovo o vylepovaní plagátov a plôch na lepenie volebných plagátov .......   

 
Za schválenie VZN Obce Semerovo o vylepovaní plagát ov a plôch na lepenie volebných plagátov ..........  

h l a s o v a l i  :  
Marián Kasák, Marián Ke čkéš, Marek Lisický, Daniela Litavská, PaedDr. Janka  Mičeková,  

Ing. Marek Šemelák, Ján Šima, Ing. Marek Vetter   
-    VZN schválené  - 

 

5./ Novelu Štatútu obce Semerovo.  
 

Za  schválenie Úpravy Štatútu obce Semerovo  
h l a s o v a l i  :  

 Marián Kasák, Marián Ke čkéš, Marek Lisický, Daniela Litavská, PaedDr. Janka  Mičeková,  
Ing. Marek Šemelák, Ján Šima, Ing. Marek Vetter   
-    Novela Štatútu obce Semerovo schválená  - 

 
6./ Uznesenia číslo 6a / 101211 až  6p / 101211 : 

6a/ 101211 Obec Semerovo pre Parlamentné vo ľby 2012, ktoré sa uskuto čnia 10. marca 2012 vytvára : 
- jeden okrsok,  
- volebná miestnos ť zasadačka Obecného úradu,  
- počet voli čov cca 1130,  
- organiza čno-technická pracovní čka pre vo ľby Soňa Slobodníková,  
- zapisovate ľka volebnej komisie Veronika Štefániková.   

6b/ 101211  vykonanie fyzickej inventarizácie majetku obce, ZŠ, MŠ k 31. 12. 2011 
  - komisia na fyzickú inventarizáciu majetku obce v zložení :   
  -Veronika Štefániková, So ňa  Slobodníková, Ildikó Sláviková  
                - inventarizácie majetku  MŠ a ZŠ z odpovedné riadite ľky škôl a vymenované inventariza čné  
   komisie na ZŠ a MŠ,   
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- hlavná  inventariza čná komisia a komisia na vyradenie upotrebeného a ne využite ľného majetku:  
  členovia komisie finan čno-investi čno-rozvojovej, obecná kontrolórka,  

predseda hlavnej inventariza čnej komisie starosta obce, 

6c/ 101211 uzatvorenie dodatkov k zmluvám :  
   vývoz a zneškodnenie TKO a separovaného zberu s fir mou Brantner s.r.o.,   
   spolo čná stavebná úradov ňa,  
   príplatok na autobusové spoje SAD, 
   zimná údržba MK s firmou Obnova Jaroslava Košána , 

6d/ 101211 plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I/2 2012 , 

6e/ 101211 výmenu vane za sprchový kút v byte Richterových zo zdravot ných dôvodov, 

6f/ 101211 poplatky Obce Semerovo platné od 1. 1. 2011 : 
1. poplatok za káblovú televíziu   =  5, 50 EUR mes iac/ prípojka 
2. nové napojenie KTV  =  127,00 EUR  
3. znovu napojenie KTV  = 24,00 EUR   
4. cintorínsky poplatok ( použitie Domu smútku) = 3 ,50 EUR 
5. vyhlásenie v miestnom rozhlase : 

- relácia v rozhlase = 1,00 EUR  
- poplatok za predajné miesto = 5 EUR  

6. prenájom MKS: - sála pre ob čana Semerova = 17,00 EUR  
                               - klubov ňa pre ob čana Semerovo = 10,00 EUR                          

- sála predajná akcia = 10,00 EUR / 1 hod. 
- klubov ňa obchodno-informa čná akcia = 7 EUR / 1 hod. 
- predaj smetných nádob pod ľa nákupnej ceny  

7.  jednorázová soc. výpomoc pri návrate z výkonu t restu = 34,00 EUR   
8.  poplatok za umiestnenie predajného stánku v obc i = 10,00 EUR  
9.  nájomné od 1. 3. 2012 v obecnom polyfunk čom dome :  

   z pôvodných   46,00 EUR  sa   zvyšuje  na   51,0 0 EUR   
   z pôvodných   55,00 EUR  sa   zvyšuje  na   60,0 0 EUR 
                       z pôvodných   88,00 EUR  sa  zvyšuje  na   93,00 EUR     

z pôvodných   96,00 EUR  sa  zvyšuje  na 101,00 EUR    
                                               fond  opráv sa nemení   

6g/ 101211 návrh na uzatvorenie zámennej zmluvy medzi Obcou Semerovo a Štefanom Ma rtiškom za pozemok  
pod miestnou komunikáciou pri Agrospole Semerovo- d ružstvu pod ľa upraveného GP č.  /2011.   

6h/ 101211 žiadosť o odkúpenie časti MK pri AGROSPOLE vo výmere 105 m2 od SPF,  

6ch/101211 ročné odmeny za rok 2011 pre poslancov, obecnú kontrolórk u, pracovní čky obce (OcÚ+ MŠ),  

6i/ 101211 schvaľuje výzvu všetkým neplatičom daní a poplatkov, že posledná možnos ť 
uhradenia nedoplatkov je utorok 13. 12. 2011 do 15, 00 hod. Po tomto termíne bude zverejnený zoznam nep lati čov v 
informa čnej tabuli pri vchode do MKS. 

6j/ 101211 uzatvorenie zmluvy s Ing. Stanislavom Petrášom bezpe čnostným technikom povereným trvalým 
výkonom pod ľa zákona 314/2001 Z.z a vypracovaním protipožiarnyc h opatrení pod ľa zápisu z previerky, 

6k/ 101211 Komunálny plán sociálnych služieb Obce Semerovo na roky 2011-2015, 

6l/ 101211 žiadosť Obce na ZE a.s. Čulenova 6 Bratislava na odkúpenie existujúcich st ĺpov NN v trase rekonštrukcie 
a rozšírenie NN v d ĺžke 2835bm do vlastníctva obce z dôvodu ponecha ť na pôvodných st ĺpoch umiestnené prvky „ MR, KTV, 
VO“ , navrhovaná zmluva 1122400010-PVO to nerieši a  je pre obec neprijate ľná, 

6m/ 101211 stanovisko Obce Semerovo k prešetreniu údajov správy katastra vťahujúce sa na k.ú. Semerovo parc. 
č. 987/10 a parc. č. 987/5 zaslané J. Ondrušíkovi bytom Jeseník ČR, 

6n/101211 schvaľuje kultúrno-spolo čenský kalendár na rok 2012, zorganizovanie celoobec ného Silvestra 2011, 

6o/101211 zaraďuje do evidencie uchádza čov o nájomný byt Martinu Kriškovú a Martina Tomaští ka Semerovo 284, 

6p/ 101211 schvaľuje sponzorský príspevok vo výške 750 EUR držite ľovi „Ceny obce Semerovo“ Róbertovi  Kasá- 
kovi, bytom 941 32 Semerovo č.550 za umiestnenie reklamy Obce na vlastnom vozidl e Tatra 815 NZ 704 CT na svetovom 
podujatí Dakar série: Afrika ECO RACE RALLY na trase Saint-Cyprien - Daka r v termíne 27. 12. - 8. 1. 2012,  
 

7. plnenie uznesení a nariadení obce podľa informácií, ktoré starosta predložil OZ. 
 

B./ Berie na vedomie :  
 

1./ Stav stavebného konania novostavby nájomných 12  bj. 
2./ Úpravu úradných hodín na Obecnom úrade nasledov ne : 
dňa 22.12. do 15,00 hod., dňa 23.12. zatvorené, 
v dňoch od 27.12. – do 29.12. od 8,30 do 10,oo hod., dňa 30. 12. zatvorené, dňa 2. 1. 2012 do 13,oo hod., 
v dňoch od 3. 1. – do 31. 1. 2012 z dôvodu inventarizácie a  účtovnej závierky nebudú stránkové dni.   

 

C./ Ďakuje :  
 
1./ Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka  SR, predtým Ministerstvu výstavby a regionálneho 

rozvoja SR, Nitrianskemu samosprávnemu kraju a jeho  odboru SO/RO pre ROP, dodávate ľovi stavby firme 



 3
FALLBO s.r.o. Žilina za projekt ROP – revitalizácia  centra obce. 

2./ Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu S R za projekt EÚ-ESF Tvorba nového školského 
vzdelávacieho programu zameraného na IKT a za Proje kt UIPŠ Modernizácia ZŠ. 

3./ Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu S R a Krajskému školskému úradu v Nitre za dotáciu 
na odstránenia havárie strechy na objekte ZŠ a jej Rekonštrukciu na sedlovú a dodávate ľovi stavby firme 
WACHAL Slovensko Nitra. 

4./ Slovenskej akademickej asociácii pre medzinárod nú spoluprácu - Národnej agentúre Programu 
celoživotného vzdelávania SAAIC za projekt Comenius  2009-2011 pre Základnú školu. 

5./ Základnej a Materskej škole s celými pedagogick ými zbormi a vedením, všetkým de ťom, žiakom, 
mládeži, spolo čenským a ob čianskym združeniam, súborom a ob čanom za kultúrno-spolo čensko-športové 
aktivity a reprezentáciu obce. Agrospolu, spol. RAB , stavebnej firme Obnova, ostatným podnikate ľom, 
živnostníkom, SHR a dobrodincom za podporu a pomoc pri spolo čnom napredovaní rozvoja našej obce. 
  

D./ Splnomoc ňuje starostu obce :  

 
Zvola ť 7. Obecné zastupite ľstvo vo februári 2012 po obdržaní audítorskej správ y z účtovnej závierky 

Obce Semerovo a Základnej školy Semerovo za rok 201 1. 
 
 
 
V Semerove, d ňa  10. 12. 2011            
 
 
 
   
                                                                                                                           Imrich Hrabovský, starosta obce v.r. 

                                                                                                                     uznesenie podpísané 12. 12. 2011 
 
 
 

Za  schválenie  uznesenia Obecného  zastupiteľstva číslo : VI. / 6 / 2011 , ako celok  h l a s o v a l i  : 
Marián Kasák, Marián Ke čkéš, Marek Lisický, Daniela Litavská, PaedDr. Janka  Mičeková,                                         

Ing. Marek Šemelák, Ján Šima, Ing. Marek Vetter  
-    schválené  uznesenie  - 

 
Uznesenie  Obecného  zastupite ľstva  bolo  zverejnené  a VZN vyhlásené 10. 12.  20 11 v priamom prenose na Infokanáli 

semerovskej televízie,  následne na web stránke obc e, videotexte  a vo vitríne obce  


