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zo  14.  zasadnutia 

                                Obecného   zastupiteľstva   Semerovo 
a 

zhromaždenia obyvateľov obce 
       
           ktoré  sa  konalo  dňa  7. 6.  2013  od  18, 3o  hodiny  v  zasadacej  miestnosti  obce  Semerovo 
 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO 
 

A./ Schva ľuje:  
 

1./ Prvú úpravu rozpočtu Obce Semerovo a Základnej školy Semerovo. 
 

za  schválenie   Prvú úpravu rozpočtu Obce Semerovo a Základnej školy Semerovo h l a s o v a l i  : 
Ing. Peter Čelko, PaedDr. Janka Mi čeková, Marián Kasák, Marián Ke čkéš, Daniela Litavská, 

Ing. Marek Šemelák Ján Šima, Ing. Marek Vetter 
-   Prvá úprava rozpočtu ma rok 2013  schválená 

 
2./ Úpravu VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka v MŠ SEMEROVO 
VRÁTANE ŠJ MŠ,   ŠKD a  ŠJ  v ZŠ Semerovo a na voľno-časovú aktivity žiakov 5 až 15 
ročných na rok 2013 a ďalšie roky. 
             Úprava sa  týka názvu organizácie voľno-časových aktivít „CVČ SEMEROVO“, ktorá je organizačnou zložkou obce 
v správe a v rozpočte obce.  

Štatút CVČ SEMEROVO, je upravený tak aby sa s prostriedkami na dieťa od 6 do 15 rokov hospodárilo a prispievalo           
aj deťom Semerova, nielen deťom Semerova, ktoré využívajú CVĆ mimo obce ( napr. Nové Zámky).                                     
 

za úpravu VZN o výške dotácie na počet žiakov na prevádzku a mzdy v Materskej škole Semerovo vrátane ŠJ,                             
ŠKD a ŠJ pri ZŠ, voľno-časové aktivity žiakov od 5 do 15 rokov 

h l a s o v a l i  : 
Ing. Peter Čelko, PaedDr. Janka Mi čeková, Marián Kasák, Marián Ke čkéš, Daniela Litavská, 

Ing. Marek Šemelák Ján Šima, Ing. Marek Vetter 
 VZN o výške dotácie na počet žiakov na prevádzku a mzdy v Materskej škole Semerovo vrátane ŠJ,  ŠKD a ŠJ pri ZŠ, voľno-časové 

aktivity žiakov od 5 do 15 rokov – úprava VZN vyhlásená  v plnom znení -  schválená 
 

3./ Úpravu VZN výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole 
Článok 2 

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole 
Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole 

1) za dieťa vo veku od 3 – 5 rokov  je = 4,00 €/ mesačne  
2) za dieťa predškoláka sa poplatok nevyberá 

3) za dieťa z rodiny v hmotnej  sa poplatok nevyberá 
 

za  schválenie   Úpravy VZN o výške príspevku na pobyt dieťaťa v MŠ 
h l a s o v a l i  : 

 PaedDr. Janka Mi čeková, Marián Kasák, Marián Ke čkéš, Daniela Litavská, Ján Šima, Ing. Marek Vetter 
zdržal sa : Ing. Peter Čelko     -     hlasoval proti:  Ing. Marek Šemelák 

Úprava VZN o výške príspevku na pobyt dieťaťa v MŠ  
- schválená- 

 
4./ uznesenia č. 14a / 070603  až  14h / 070603    :  
14a/070603 požiadať investora INNOVIA s.r.o. Na hlinách 12, 917 01 Trnava o záväzné stanovisko čo 
plnenie dohody o výstavbe 8. b.j. v Semerove je reálna a bude splnené, nakoľko do dnešného dňa nebola 
podaná ani žiadosť o územné rozhodnutie.  
14b/070603 zaradenie do zoznamu žiadateľov o byt Adrianu Bujdákovú, 941 32 Semerovo č.57, 
14c/070603 ukončiť opravu Domu smútku, 
14d/070603 pokračovať v oprave MŠ výmenou 7 kusov okien vedľa vchodu a nad vchodom                    
a 4 radiátory v triedach na prízemí, sprcha prízemie, požiadavka rodičov na certifikovanú preliezku,  
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14e/070603 vymeniť 2 vchodových dverí na budove Zdravotného strediska (detská a  všeobecná ambulancia 

s úpravou ve ľkosti)  a 1 dverí na vchode do 5.b.j. nájomných bytov (z fondu opráv ), 
14f/070603 kontrolu elektromerov, ističov, spotreby v RKFK, 
14g/070603 doplňuje uznesenie 13e/150313 uznesenie o schválení  kúpnej zmluvy  uzavretej  v zmysle 
ust. § 9 ods. 2 písm. a), § 9 ods. 2 písm. c),  v spojení s ust. § 9a ods. 8 písm. e)  zák. čís. 138/91 Zb. v znení 
neskorších predpisov, keď dôvodom osobitného zreteľa je skutočnosť, že na predávanú domovú 
nehnuteľnosť   má kupujúca uzavretú od 12.03.2004  nájomnú zmluvu, Zároveň  schválilo  uzavretie dohody 
o predkupnom práve  v zmysle ust.  zák. číslo 138/91 Zb. v znení neskorších predpisov v spojení                     
so zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Semerovo, medzi účastníkmi: 1) Obec 
Semerovo, sídlo 941 32 Semerovo č. 345, IČO: 00309257, zastúpená starostom obce Imrichom 
Hrabovským, ako predávajúca, 2) Juliana Baranyaiová rod. Baranyaiová, nar. 05.07.1981, rod. číslo... trvale 
bytom 941 32 Semerovo č. 614, štátna prísl. SR, ako k u p u j ú c a, na predaj nehnuteľnosti vedenej pre kat. 
úz. Semerovo ako parcely registra „C“ evidované na katastrálne mape, vedené na liste vlastníctva číslo 1, 
ako dom súp.číslo 614 postavený na parc.číslo 987/18 vo vlastníctve  predávajúcej obce podľa BLV pod 
por.č. 1) v celosti, v dohodnutej kúpnej cene 50 €, t.j. slovom päťdesiat eur.  
Za uznesenie hlasovalo 8 poslancov  z  deviatich poslancov, čo je viac ako 3/5-iny. 
za 8 poslancov.  Ing. Peter Čelko,  PaedDr. Janka Mi čeková, Marián Kasák, Marián Ke čkéš, Daniela Litavská, Ing. Marek 
Šemelák Ján Šima, Ing. Marek Vetter.  
zámer odpredať dom je zverejnený: http://www.nasezmluvy.sk//_UPLOAD/c30c808a-c1b9-4d213fdfc903d711ed1e.pdf,  

14h/070603 úpravu prevádzkovej doby pohostinsko-reštauračných zariadení v mesiacoch jún, 
až september: pondelok – štvrtok do 23,00 hod., piatok, sobota do  03,00 hod., nede ľa do 01,00 hod.  
s podmienkou zachovania nehlučnosti, v prípade sťažností sa uznesenia okamžite zruší a  bude platiť 
prevádzková doba len do 23,00 hodiny v uvedených mesiacoch. 

za 6 poslancov:  Ing. Peter Čelko, Marián Kasák, Marián Ke čkéš, Ing. Marek Šemelák, Ján Šima, Ing. Marek Vette r  
zdržala sa:  PaedDr. Janka Mi čeková       -      proti uzneseniu:  Daniela Litavská  

 

5. Plnenie uznesení a nariadení obce pod ľa informácií , ktoré zástupca starostu 
predložil OZ . 
 

  

C./ Splnomoc ňuje starostu obce :  
 

Zvola ť 15. zasadnutie Obecného zastupite ľstva na 6. 9. 2013.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Semerove, d ňa  7. 6. 2013                                                 Imrich Hrabovský, starosta obce 
                                                                                                 uznesenie podpísané  10. júna 2013  
 

za  schválenie   uznesenia VI./14/2013 ako celku  
h l a s o v a l i  : 

Ing. Peter Čelko, PaedDr. Janka Mi čeková, Marián Kasák, Marián Ke čkéš, Daniela Litavská,  
Ing. Marek Šemelák Ján Šima, Ing. Marek Vetter 

Uznesenie schválené 
-  

Uznesenie  Obecného  zastupite ľstva  bolo  schválené a zverejnené vo vitríne obce a web stránke obce d ňa 10. 6. 2013. 
 
 
 
 
Zapísala :     Veronika Štefániková       
 
     
 
Overovatelia :  Bc. Jaroslava LEHOCKÁ 
                         Ing. Peter ČELKO 
                           


