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z 18. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva Semerovo
a
zhromaždenia obyvateľov obce
ktoré sa konalo dňa 13. 6. 2014 od 18, 3o hodiny v zasadacej miestnosti obce Semerovo

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A./ Schvaľuje:
1./ Audítorka preskúmala ročné účtovné výkazy Obce Semerovo a Základnej školy Semerovo
s odporúčaním obecnému zastupiteľstvu záverečný účet obce za rok 2013 schváliť bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo Výsledok rozpočtového hospodárenia Obce Semerovo
a rozpočtovej organizácie Základnej školy za rok 2013 a záverečnú účet schvaľuje bez
výhrad.
Stanovisko obecnej kontrolórky s odporúčaním OZ záverečný účet schváliť.
Plán práce obecnej kontrolórky na II. polrok 2014.
za schválenie Výsledku rozpočtového hospodárenia Obce Semerovo
a rozpočtovej organizácie Základnej školy za rok 2013 a záverečnú účet
h l a s o v a l i : PaedDr. Janka Mičeková, Marián Kasák, Marián Kečkéš, Marek Lisický,
Ing. Marek Šemelák, Ján Šima, Ing. Marek Vetter - schválená
prílohy v zápisnici

2. Úpravu VZN O príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni ZŠ a MŠ
za schválenie Úpravy VZN obce Semerovo
o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ MŠ a ZŠ.
h l a s o v a l i : PaedDr. Janka Mičeková, Marián Kasák, Marián Kečkéš, Marek Lisický,
Ing. Marek Šemelák, Ján Šima, Ing. Marek Vetter - schválená

3. uznesenia č. 18a/ 130614 až 18f/ 130614:
18a/130614 delegovanie náhradníka do Rady školy pri ZŠ pre voľby riaditeľky školy pri uplatnení § 25
ods. 13 zákona 596/2003 Z.z. poslanca Ing. Mareka VETTERA,
18b/130614 z dôvodu doručenej žiadosti odchádzajúcej riaditeľky školy, s oznámením že k termínu 30.6.2014
končí po 26 rokoch vo funkcii riaditeľky školy, a po dočerpaní alikôtnej časti novej dovolenky ukončí pracovný
pomer v ZŠ, nariaďujem mimoriadnu inventarizáciu majetku školy k 30.6.2014. Objednať čiastkovú audítorskú
previerku účtovných dokladov školy k 30.6.2014,
18c/130614 dočasnú úľavu dane z nehnuteľnosti vo výške 50% na roky 2015-2018 za podmočené pozemky
podľa prílohy spoločnej žiadosti P. Janečka, J. Rozenberga, H. Ďurčovičovej, Mgr. P. Mandíkovej a JUDr. R.
Michaličkove,j
18d/130614 vyhovieť žiadosti Mgr. Katarína Haulíkovej o inštaláciu klimatizácie s vonkajšou jednotkou, zo
strany budovy pošty s podmienkou následnej úpravy fasády v prípade opustenia bytu,
18e/130614 výzvu všetkým záujemcom o nájomné byty, ktorí si podali žiadosť o pridelenie bytu, aby
aktualizovali svoje žiadosti - potvrdením záujmu o nájomný byt zaslaním do 1.8.2014 na Obecný úrad,
18f/130614 príspevok Róbertovi Kasákovi za umiestnenú reklamu obce na vozidle TATRA 815 na HELLAS
RALLY 2014 vo výške 250 EU,

4. Plnenie uznesení a nariadení obce podľa informácií, ktoré starosta predložil OZ.

B./ Berie na vedomie :
1.
2.

Informáciu o priebehu prípravy stavebného konania „Výstavby 7 b.j. nájomných bytov nadstavbou
Materskej školy“, víťazom verejného obstarávania, firmou Prospekt s.r.o. Nové Zámky.
Informáciu o VO na projekt EU“ Modernizácia verejného osvetlenia obce Semerovo“, ktoré na základe
splnomocnenia uskutočňuje Ing. Ivana Hodošiová. Obcou zaslaná žiadosť o zmenu termínov
v Zmluve k dotácii na projekt EU“ Modernizácia verejného osvetlenia obce Semerovo“.

3.

4.

2
Oznámenie starostu, že inzerát o opätovnom vyhlásení voľby riaditeľa – riaditeľky Základnej školy
bude zverejnený 11. augusta 2014 v týždenníku Naše Novosti a web stránke obce, školy a MV SR.
Starosta poverí výkonom riaditeľky školy do ukončenia opakovaného výberového konania Mgr. Kláru
Vrbovú, od 1.7.2014 maximálne do termínu 31.12.2014.
Upozornenie starostu obce na zákonnú úpravu viazanosti výšky výdavkov obce, ktoré v roku 2015
nesmú byť vyššie ako skutočnosť v roku 2014, preto vyzýva poslancov na podanie návrhov na
urýchlenú obnovu obecného majetku a historických budov v obci. ( okná + GO sociálnych zariadení
Zdravotného strediska, obnova nájomného bytu č.2 po jeho uvoľnení, opravy výtlkov MK,
vybudovanie odvodňovacích rigolov v obci, Panskú lúku premeniť na detské ihrisko, úprava
odvodňovacieho rigolu pri ihrisku, elektrifikácia ihriska, úprava plážového ihriska, oplotenie školského
ihriska, zistiť cenu obnovy asfaltového ihriska v ZŠ, zapojiť sa do EU projektu obnovy ciest so spol.
RAB s.r.o. Semerovo, likvidácia divokých skládok v KÚ obce a ich odvoz na skládku v Kolte............

C./ Splnomocňuje starostu obce :
1. Nesúhlasiť so zahájením výstavby nájomných bytov nadstavbou Materskej školy bez právoplatného
stavebného povolenia
2. Zvolať 19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva koncom septembra 2014.
V Semerove, dňa 13. 6. 2014

Imrich Hrabovský, starosta obce
uznesenie podpísané 14. 6. 2014

za schválenie uznesenia VI./18/2014 ako celku h l a s o v a l i :
PaedDr. Janka Mičeková, Marián Kasák, Marián Kečkéš, Marek Lisický,
Ing. Marek Šemelák Ján Šima, Ing. Marek Vetter
uznesenie schválené
Uznesenie Obecného zastupiteľstva bolo schválené a zverejnené
vo vitríne obce a web stránke obce dňa 14.6.2014.

Zapísala :
Ildikó Sláviková
Overovatelia :
poslanci Ing. Marek VETTER a PaedDr. Janka MIČEKOVÁ

