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z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Semerovo
a
zhromaždenie obyvateľov obce
ktoré sa konalo dňa 15. 12. 2012 od 15, oo hodiny na obecnom úrade Semerovo

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A./ schvaľuje :
1./ Tretiu úpravu rozpočtu Obce Semerovo a Základnej školy Semerovo na rok 2012
Za schválenie tretej úpravy rozpočtu Obce Semerovo a Základnej školy na rok 2012
hlasovali :
Marián Kasák, Marián Kečkéš, Marek Lisický, Daniela Litavská,
PaedDr. Janka Mičeková, Ing. Marek Šemelák, Ján Šima, Ing. Marek Vetter
- tretia úprava rozpočtu Obce a ZŠ na rok 2012 schválená -

2./ VZN O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na rok 2013.
Za schválenie VZN o miestnych daniach ............................... na rok 2013 h l a s o v a l i :
Marián Kasák, Marián Kečkéš, Marek Lisický, Daniela Litavská,
PaedDr. Janka Mičeková, Ing. Marek Šemelák, Ján Šima, Ing. Marek Vetter
- VZN schválené -

3./ Rozpočet Obce Semerovo a Základnej školy
na roky 2014 a 2015.

Semerovo na rok 2013 s výhľadom

Za schválenie Rozpočtu Obce Semerovo a Základnej školy na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a 2015
s kladným stanoviskom a odporúčaním Obecnej kontrolórky schváliť
hlasovali :
Marián Kasák, Marián Kečkéš, Marek Lisický, Daniela Litavská,
PaedDr. Janka Mičeková, Ing. Marek Šemelák, Ján Šima, Ing. Marek Vetter
- Rozpočet Obce a ZŠ na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a 2015 schválený -

4./ Uznesenia číslo 12 a / 151212 až 12 j / 151212 :
12a/151212 vykonanie fyzickej inventarizácie majetku obce, ZŠ, MŠ k 31. 12. 2012
- komisia na fyzickú inventarizáciu majetku obce v zložení :
-Veronika Štefániková, Soňa Slobodníková, Ildikó Sláviková
- inventarizácie majetku MŠ a ZŠ zodpovedné riaditeľky škôl a vymenované inventarizačné
komisie na ZŠ a MŠ,
- hlavná inventarizačná komisia a komisia na vyradenie upotrebeného a nevyužiteľného
majetku: členovia komisie finančno-investično-rozvojovej, obecná kontrolórka,
predseda hlavnej inventarizačnej komisie starosta obce,
12b/151212 plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I/2 2013,
12c/151212 poplatky Obce Semerovo platné od 1. 1. 2013 :
1. poplatok za káblovú televíziu = 5,50 EUR mesiac / prípojka ( zohľadňujúc poruchy)
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, 50 EUR
- poplatok za predajné miesto = 5 EUR
6. prenájom MKS: - sála pre občana Semerova = 17,00 EUR
- klubovňa pre občana Semerovo = 10,00 EUR
- sála predajná akcia = 10,00 EUR / 1 hod.
- klubovňa obchodno-informačná akcia = 7 EUR / 1 hod.
- predaj smetných nádob podľa nákupnej ceny
7. jednorázová soc. výpomoc pri návrate z výkonu trestu = 34,00 EUR
8. poplatok za umiestnenie predajného stánku v obci = 10,00 EUR
9. nájomné od 1. 1. 2013 v obecnom polyfunkčom dome :
z pôvodných 51,00 EUR sa zvyšuje na 61 EUR
z pôvodných 60,00 EUR sa zvyšuje na 80 EUR
z pôvodných 93,00 EUR sa zvyšuje na 103 EUR
z pôvodných 101,00 EUR sa zvyšuje na 111 EUR
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12d/151212 ročné odmeny za rok 2012 pre poslancov, pracovníčky obce (OcÚ+ MŠ),
12e/151212 schvaľuje výzvu všetkým neplatičom daní a poplatkov, že posledná možnosť uhradenia
nedoplatkov je streda 19. 12. 2012 do 17, 45 hod. Po tomto termíne bude zverejnený zoznam neplatičov v
informačnej tabuli pri vchode do MKS.
12f/151212 uzatvorenie dodatkov k zmluvám :
vývoz a zneškodnenie TKO a separovaného zberu s firmou Brantner s.r.o.,
spoločná stavebná úradovňa,
príplatok na autobusové spoje SAD,
zimná údržba MK s firmou Obnova Jaroslava Košána,
12g/151212 odpredaj RD bez pozemku na osade Červený majer č.p. 614, nájomníčke Júlii Baranyaiovej za
symbolických 50 EUR s podmienkou úhrady všetkých nedoplatkov,
12h/151212 odkúpiť rodinný dom p.č.558 a pozemkom č.223/2 od Tibora a Petra Kráľových v sume 5000
EUR, s následným predajom a zámenou časti pozemku s rodinou Tkáčových dom p.č. 557 s podmienkou
uzatvorenia zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy zo strany rodiny Tkáčových,
12ch/151212 súhlasí aby sa na parc. č. 652/13 o výmere 2000m2 uskutočnila výstavba bytovky
s nájomnými bytmi s počtom 8 bytových jednotiek, obec prehlasuje že udrží na dobu 30 rokov nájomný charakter
bytov počas trvania zmluvného vzťahu ŠFRB a MVDRR SR, na ktorý sa budúca podpora požaduje, poveruje starostu
obce so zadaním vypracovania projektovej dokumentácie a uzatvorením s spol. Innovia spol. s.r.o. Trnava:
1./ nájomnej zmluvy o prenajme pozemku,
2./ zmluvu o výstavbe 8 b.j., ktoré následne odkúpi prostredníctvom ŠFRB a MDVRR SR v roku 2014
s doriešením financovania nášho stavebného dozora,
3./ budúcej kúpnej zmluvy bytovky „ 8 b.j. nájomných bytov v obci Semerovo“ v sume ktorá bude
totožná s výškou žiadostí o dotáciou MDVRR SR a pôžičkou zo ŠFRB,
12i/151212 pokračovať v roku 2012 s výmenou 2 alebo 4 okien v triede na prízemí MŠ, 2 - 3 okien v ŠJ MŠ na
prízemí, osadenie chýbajúcich dvoch radiátorov na chodbe medzi kuchyňou a jedálňou,
12j/151212 zvýšiť pracovný úväzok obecnej kontrolórky na 0,2 od 1.1.2013 s vyplatením ročnej odmeny za účasť na
zasadnutiach OZ a komisii v roku 2012.

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

B./ Berie na vedomie :
1./ Rozhodnutia Ministerstva hospodárstva SR o schválení žiadosti o nenávratný finančný
príspevok „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Semerovo“ z fondov EÚ.
2./ Úpravu úradných hodín na Obecnom úrade nasledovne : v dňoch 21.12. 2012 a 31. 12. 2012
z a t v o r e n é, v dňoch 27.12. 2012 a 28. 12. 2012 budú úradné hodiny od 8,30 hod. do 10,oo hod., v dňoch
2. 1. 2013 až 31. 1. 2013 z dôvodu inventarizácie a účtovnej závierky nie sú stránkové dni.

3./ Podanie ústnej žiadosti s vizualizáciou rodiny Vanyových k prenájmu pozemku Panská
lúka na zriadenie detského ihriska - na dobu neurčitú.

C./ Splnomocňuje starostu obce :

zvolať 13. Obecné zastupiteľstvo v roku 2013 po obdržaní
audítorskej správy z účtovnej závierky Obce Semerovo a Základnej školy Semerovo za rok 2012.

V Semerove, dňa 15. 12. 2012

Imrich Hrabovský, starosta obce v.r.
uznesenie podpísané dňa 15.12.2012
Za schválenie uznesenia Obecného zastupiteľstva číslo : VI. / 12 / 2012 , ako celok h l a s o v a l i :
Marián Kasák, Marián Kečkéš, Marek Lisický, Daniela Litavská,
PaedDr. Janka Mičeková, Ing. Marek Šemelák, Ján Šima, Ing. Marek Vetter
schválené uznesenie Uznesenie Obecného zastupiteľstva bolo zverejnené 15. 12. 2012 vo vitríne obce a na web stránke obce.
Zapísala :
Veronika ŠTEFÁNIKOVÁ
Overovatelia : Ing. Marek ŠEMELÁK a Bc. Jarmila LEHOCKÁ, obecná kontrolórka

