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zo  4.  zasadnutia 
                                Obecného   zastupiteľstva   Semerovo 

                      zhromaždenia obyvateľov obce v priamom prenose na Infokanáli semerovskej televízie 
       s telefonickým spojením do rokovacej miestnosti 

ktoré  sa  konalo  dňa  24. 6.  2011  od  19, oo  hodiny  v  zasadacej  miestnosti  obce  Semerovo 
 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO 
 

A./ schvaľuje: 
 
1./ uznesenia č. 4a / 170611  až   4s / 170611: 
4a/ 170611 Prvú úpravu Rozpočtu Obce a ZŠ na rok 2011, 
4b/ 170611 Novelu Štatútu obce Semerovo, 
4c/ 170611 Zásady hospodárenia s majetkom Obce Semerovo,  
4d/ 170611 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce SEMEROVO, 
4e/ 170611 Smernicu čerpania reprezentačného Obce Semerovo,  
4f/ 170611 Smernicu verejného obstarávania Obce Semerovo,  
4g/ 170611 odpredáva z majetku Obce Semerovo  pozemky v KÚ parc. č. 25/1 o výmere 3893 
m2 a parc. č. 25/2 o výmere 588 m2, spolu výmera 4481 m2, Mariánovi Kasákovi st. bytom 941 32 
Semerovo         č. d. 119.  Cena pozemku odporučená finančno-rozvojovo-investičnej komisiou je 0,67 
EUR/1m2. Predaj zverejnený v súlade so zákon na internetovej stránke a vitríne Obec.  
4h/ 170611 v súlade s novelou zákon 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           
od 1.7.2011 ( priemerný plat v národnom hospodárstve 769,00 EUR x1,98 = 1522,62 €) + ( zvýšenie, 
možnosť do 70%, skutočné zvýšenie podľa hlasovania poslancov o 25 % = 380,65 €), mesačný plat starostu           
je 1903 EUR, 
4ch/ 170611 dohodu na zhotovenie PD a VO na Modernizáciu verejného osvetlenia v obci projekt EU so 
spoločnosťou Solarprojekt s.r.o. Bratislava,  
4i/ 170611 trvalý pracovný pomer od 1.8.2011 pre učiteľku MŠ Henrietu Kajanovú, bytom Nábrežná 13, 
940 74 Nové Zámky, druhú žiadosť o prijatie za učiteľku MŠ žiadateľky M. Peczenovej zamieta a eviduje,  
4j/ 170611 zrušenie verejnej súťaže na dodávateľa stavby „Rekonštrukcia strechy ZŠ Semerovo“ 
k termínu 31.3.2011. Dotácia MŠVVaŠ SR je poskytnutá a preto sa vyhlasuje nové VO oprávnenou osobou 
v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, 
4k/ 170611 spoluúčasť Obec na financovaní „Hodových slávnostiach 2011“ : strážna služba 3 dni +           
disko „KUKO“ - 800 €“ + zábava „Akord“ - 600 €“ + „tombola“ - 100 € + „rockový koncert kapiel a HORKÝŽE 
SLÍŽE“ - 800 €, divadlo „Kubo“ - 250 €“,   
4l/ 170611 udeliť cenu „Obce Semerovo“ Róbertovi Kasákovi  za úspešnú medzinárodnú reprezentáciu 
v Dakar sérii 2009, 2010/2011,  
4m/ 170611 zaradiť do evidencie uchádzačov o byt  Silviu a Petra Mirgových, Semerovo 594,  
4n/ 170611 previesť komplexnú dezinsekciu povalového priestoru Polyfunkčného domu č.556 proti 
kunám, 
4o/ 170611 postup doručovania písomností : 

a./ v daňovom konaní obec ako správca daní a miestneho poplatku  podľa zák. čís. 582/04 Z.z. v znení neskorších predpisov na 
základe ust. § 102 tohto zákona  v spojení s  ust.  § 17 ods.  ods. 1 zák. čís. 511/92 Zb. v znení neskorších predpisov  doručuje písomnosti 
prostredníctvom zamestnancov obce,  povereným poslancom  obce alebo  poštou, 

b./ v ostatných konaniach v zmysle ust. § 24 a nasl. správneho poriadku, obec doručuje písomnosti prostredníctvom zamestnancov 
obce alebo poštou,  

c./ doručovanie sa uvedie na listine, ktorá sa doručovala alebo na osobitnom formulári na doručovanie, na ktorom sa uvedú aj  
závady zistené pri doručovaní ako  nezastihnutý a vyrozumený o ďalšom termíne doručovania,  odmietnutie prevzatia. 
4p/ 170611 vypracovanie projektu 10 b.j. a inžinierskej činnosti APK Košnár-Cápa, 
4r/ 170611 požiadať Úrad verejného zdravotníctva a Štátnu veterinárnu správu v Nových Zámkoch 
o kontrolu podmienok a únosnosti bývania v dome a priľahlých pozemkoch p. Kolárikovej a rod. 
Gáborových, ktoré podľa názoru obce nespĺňajú základné epidemiologické a hygienické podmienky bývania 
v zastavanom území obce,  
4s/ 170611 požiadať Dopravný inšpektorát v Nových Zámkoch o udelenie inštalácie spomaľovacích 
retardérov na Ciranovej, Roľníckej a Školskej ulici z dôvodu spomalenia rýchlosti prechádzajúcich 
dopravných prostriedkov.  



 2
B./ berie na vedomie : 

 
1./ Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Semerovo na deň 16. 9. 2011 o 19,oo hod. 

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní 
pred dňom konania voľby na obecnom úrade. Súčasťou prihlášky je výpis z registra trestov nie 
starší ako tri mesiace a doklad o vzdelaní. Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného 
kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredoškolské vzdelanie. Vítané sú certifikáty o absolvovaní 
školení hlavných kontrolórov. Pracovný úväzok obecného kontrolóra v Obci Semerovo je 0,1. 

2./ Plnenie uznesení a nariadení obce a informáciu o činnosti obecného úradu od ostatného 
obecného zastupiteľstva po dnešné zasadnutie Obecného zastupiteľstva. 

  
C./ Obec Semerovo ď a k u j e :  

 
1. Všetkým obyvateľom za disciplinovanú účasť na „Sčítaní obyvateľov ......2011“, všetkým 

sčítacím komisárkam a komisárovi za poctivo prevedenú prácu,  pracovníčkam Obecného úradu, ako 
garantkám za sumarizáciu a úspešné odovzdanie celej dokumentácie. 

2. Súťažným družstvám mužov a žien Obecné dobrovoľného hasičského zboru za víťazstvá 
na obvodno-okresnej súťaži 12. 6. v Semerove s postupom na Krajskú súťaž DHZ 25.6. v Tekovských 
Lužanoch. 

 
D./ splnomocňuje starostu obce : 
 

Zvolať 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva na 16. septembra 2011 s voľbou 
obecného kontrolóra. 

 
 

 
V Semerove, dňa  24. 6. 2011                                                  

 
 
 

                                                                                         Imrich Hrabovský, starosta obce v.r. 
                                                                                       uznesenie podpísané 4. 7. 2011 

 
 
 

 
Za  schválenie  uznesenia  Obecného  zastupiteľstva číslo : VI. / 4 / 2011  hlasovali : 

Ing. Peter Čelko, Marián Kasák, Marián Kečkéš, Marek Lisický, Daniela Litavská,  
Ing. Marek Šemelák, Ján Šima, Ing. Marek Vetter 

-    uznesenie VI ./ 4 / 2011 schválené -   
 
 

Uznesenie  Obecného  zastupiteľstva  bolo  zverejnené a  vyhlásené 24. 6.  2011  
v priamom prenose na Infokanáli semerovskej televízie,  následne na videotexte  a vo vitríne obce a webe obce.  

 
 
 
 
 

Zapísala :     Veronika Štefániková       
 
            
 
Overovatelia :  Ing. Marek Vetter 
 
                         Oľga Lamyová, obecná kontrolórka  

 


