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z 19. slávnostného
slávnostného záverečného
záverečného zasadnutia
zasadnutia
Obecného zastupiteľstva S E M E R O V O
v VI. volebnom období samosprávy 20102010-2014
a zhromaždenia
hromaždenia obyvateľov obce
ktoré sa uskutočnilo dňa 25. 10. 2014 od 15, oo hodiny v obradnej miestnosti obce Semerovo

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A./ Schvaľuje uznesenia č. 19a/ 251014 až

19h/ 251014:

19a/251014 - a./ prvú úpravu rozpočtu podľa skutočných výdavkov za 8 mesiacov roku 2014,
za schválenie prvej úpravy rozpočtu h l a s o v a l i :
Dušan Bagala, Ing. Peter Čelko, PaedDr. Janka Mičeková, Marián Kečkéš, Ing. Marek Šemelák, Ján Šima,
Zdržali sa: : Marián Kasák Ing. Marek Vetter
úprava rozpočtu schválená

- b./ odpis nevymožiteľnej pohľadávky z roku 2006 – Jiří Trappl PROBIS P.K.K. Košice,
19b/251014 návrh zmluvy o bezodplatnom nájme niekoľkokrát zdevastovaných troch autobusových zastávok na
štátnej ceste č.75 spoločnosti Printteam Levice na roky 2014 – 2022, presunúť na schvaľovanie novému obecnému
zastupiteľstvu,
19c/251014 ponuku spol. QSC Trade System s.r.o. Bratislava na zahájenie prípravy projektu zberného dvora na
pozemku č.p. 652/13 o výmere 2000m2, presunúť na schvaľovanie novému obecnému zastupiteľstvu,
19d/251014 uzatvorenie dodatkov k zmluvám :
vývoz a zneškodnenie TKO a separovaného zberu s firmou Brantner s.r.o.,
príplatok na autobusové spoje SAD,
dodatok č.13 k spoločnému stavebnému úradu pri Meste Nové Zámky,
zimná údržba MK s firmou Obnova Jaroslava Košána,
19e/251014 poskytnúť príspevok Róbertovi Kasákovi za reklamu obce na pretekárskom vozidle TATRA 858 „
Rally DAKAR 2015 Argentína - Čile“ vo výške 750 EUR,
19f/251014 - a./ ročné odmeny poslancom a odmeny za II. polrok pracovníčkam obce a MŠ,
- b./ v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov schvaľuje plat starostu obce na mesiac október 2014
( priemerný plat v národnom hospodárstve za rok 2013 je 824 € x koeficient 1,98 ) + (Obecné zastupiteľstvo zvýšilo
tento plat na mesiac október o 70 %) plat starostu v hrubom za mesiac október 2014 je : 2.774 EUR (za 8 poslancov) ,
19g/251014 zamieta žiadosti o prijatie do pracovného pomeru viď prílohy,
19h/251014 prideľuje uvoľnený nájomný jednoizbový byt s.č.556 pre Mateja Filipa s priateľkou.

B./ Berie na vedomie :
1. Informáciu o príprave na komunálne voľby 2014 a registrácii kandidátov.
2. Informáciu pre OÚ Nitra odbor výstavby o nadstavbe MŠ a následnom získaní 7 b.j. v roku 2015,
prostredníctvom uzatvorenej zmluvy s investorom PROSPEKT spol. s.r.o. Nové Zámky.
3. Informáciu o štvormesačných prieťahoch v kontrole verejného obstarávania projektu EU “Modernizácia
verejného osvetlenia v obci Semerovo“ a podľa zmluvy o NFP by akcia mala byť ukončená v marci 2015, čo
je asi nereálny termín ukončenia realizácie projektu. Preto splnomocňuje starostu obce aby pri osobnej
návšteve u generálnej riaditeľky SIEA v Bratislave, a prípadnom neúspechu doriešenia prieťahov vo VO,
ukončiť zmluvný vzťah o získaní dotácie z EU fondov na túto akciu podaný v máji 2010.
4. Informáciu o odovzdaní dokumentov Obec Semerovo do Štátneho archívu MV SR podľa preberacieho
protokolu : zápisnice OZ z rokov 1999-2002, registratúrne pomôcky z rokov 1990-2002 a spisy z rokov 19942003 a schvaľovací protokol vyradenia registratúrnych záznamov. V zápisnici sú priložené rozhodnutia
a preberacie protokoly aj z rokov 2009 s archivácie dokumentov Obec Semerovo do Štátneho archívu MV SR
za roky 1990-2009 vrátane zápisníc..
5. Priebežnú audítorskú správu z overenia účtovníctva za január – jún 2014. Odovzdávací a preberací protokol
z odovzdania funkcie riaditeľky ZŠ k 30.6.2014. Odovzdávacie protokoly a schvaľovacie záznamy Základnej
školy Semerovo z archivácie do Štátneho archívu MV SR sú v úschove v Základnej škole Semerovo.
Vymenovanie riaditeľky školy PaedDr. Janky Mičekovej dňa 15.10.2014, zmeny v ped. zbore k 20.10.2014.
6. Projekty v Základnej a Materskej škole a poistenia interaktívnych tabúľ.
7. Podanie projektov o dotácie na kultúru a šport NSK a zúčtovanie tohoročných dotácii.
8. Plnenie uznesení a nariadení obce podľa informácií, ktoré starosta predložil OZ.
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C./ Blahoželá :
Darcom krvi:
- Milanovi Lobodášovi k získaniu medaily prof. MUDr. Jána Kňazovického za 100-násobné darovanie krvi
- Aurelovi Gulišovi k získaniu striebornej Janského plakety,
- Róbertovi Lobodášovi, Róbertovi Otrubovi a Ing. Marekovi Šemelákovi k získaniu bronzových Janského plakiet.

D./ Ďakuje za spoluprácu a pomoc :
Ing. Petrovi Baloghovi a Ing. Ladislavovi Varagyovi- Agrospol – družstvo, Ing. Branislavovi Becíkovi - RAB s.r.o.
Jaroslavovi Košanovi – Obnova s.r.o., vdp. farárovi Mgr. Pavlovi Čurkovi, Základnej škole a Materskej škole,
Obecnému hasičskému zboru, Futbalovému klubu, súborom: Semerovčan a MS, divadelný súbor Úsmev,
spevokol Leatícia, spoločenským organizáciám : Zväzu invalidov, Poľovníckej spoločnosti, Ing. Jozefovi
Baranovičovi, starostovi obce Čechy, predsedovi NSK, prednostke OÚ v Nových Zámkoch. riaditeľke ÚPSVaR
v Nových Zámkoch, Jozefovi Otrubovi, konateľovi spol. COOP Servis Nové Zámky, spolupracovníčkam OcÚ a
všetkým menovaným aj nemenovaným dobrodincom a občanom obce.

E./ Udeľuje pamätnú plaketu poslancom obce za VI. volebné obdobie 2010 - 2014:
Ing. Marekovi Šemelákovi, zástupcovi starostu, poslancom : Ing. Petrovi Čelkovi, PaedDr. Janke
Mičekovej, Mariánovi Kasákovi, Ing. Marekovi Vetterovi, Mariánovi Kečkéšovi, Marekovi Lisickému, Jánovi
Šimovi, Daniele Litavskej, Dušanovi Bagalovi, Bc. Jarmile Lehockej, obecnej kontrolórke 2011 - 2014,
Oľge Lamyovej, obecnej kontrolórke 2004 – 2011 a obecnej kronikárke 1990 – 2014.

F./ Ustanovujúce 1. Slávnostné Obecné zastupiteľstvo zvoláva starosta na sobotu
29.11.2014 so začiatkom o 15,00 hodine do obradnej miestnosti obce, minimálne s programom :
prevzatia osvedčení o zvolení, zloženia sľubu starostu, poslancov Obecného zastupiteľstva, poverenia
sobášiacich a menovaním zástupcu starostu (program sa môže na 1. slávnostnom OZ po vyčerpaní
uvedených bodov doplniť a schvaľovať).
V Semerove, dňa 25. 10. 2014

Imrich Hrabovský, starosta obce
uznesenie podpísané 27. 10. 2014

za schválenie uznesenia VI./19/2014 ako celku h l a s o v a l i :
Dušan Bagala, Ing. Peter Čelko, PaedDr. Janka Mičeková, Marián Kasák, Marián Kečkéš,
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 27. 10. 2014.

Zapísala :

Veronika ŠTEFÁNIKOVÁ

Overovatelia :
Ján ŠIMA, poslanec

Bc. Jarmila LEHOCKÁ, obecná kontrolórka

