
 
 

 
 

z 2.  zasadnutia 
Obecného   zastupite ľstva   Semerovo  

         a zhromaždenia obyvate ľov obce  
 
 

ktoré  sa  konalo  dňa  13. 12. 2014  od  15, oo  hodiny  v  zasadacej  miestnosti  obce  Semerovo 
 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO 

A./ Schva ľuje: 
1./ Rozpočet  Obce Semerovo a Základnej školy  Semerovo na rok 2015  

 
Za  schválenie Rozpo čtu Obce Semerovo a Základnej školy  na  rok  2015  
s kladným stanoviskom a odporú čaním Obecnej kontrolórky schváli ť rozpo čet na rok 2015  

h l a s o v a l i  :  
Ing. Branislav Arpáš , Dušan Bagala, Ing. Peter Balogh, Mgr. Jana Balogh ová,  Ing. Peter Čelko,                              

Ing. Gabriela Pípová, Juraj Preložník, Marián Ke čkéš, Ing. Marek Vetter  
-    Rozpo čet Obce a ZŠ na rok 2015  schválený  -        prílohy v zápisnici 

 

2./ VZN O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady na rok 2015  

 
Za  schválenie VZN o miestnych daniach ... na rok 2 015   h l a s o v a l i  :  

Ing. Branislav Arpáš, Dušan Bagala, Ing. Peter Balo gh, Mgr. Jana Baloghová, Ing. Peter Čelko,                              
Ing. Gabriela Pípová, Juraj Preložník, Marián Ke čkéš, Ing. Marek Vetter,  

-    VZN schválené  -        prílohy v zápisnici 
 

3./ Novelu Štatútu obce Semerovo – vyhlásenú v úplnom znení  
 

za novelu Štatútu obce Semerovo – vyhlásenú v úplnom znení 
h l a s o v a l i  :  

Ing. Branislav Arpáš, Dušan Bagala, Ing. Peter Balo gh, Mgr. Jana Baloghová, Ing. Peter Čelko,                              
Ing. Gabriela Pípová, Juraj Preložník, Marián Ke čkéš, Ing. Marek Vetter ,  

-   Novela Štatútu obce Semerovo -  vyhlásená v úpl nom znení     schválená  -        prílohy v zápisnici 
 

 
4./ Uznesenia číslo 2a/131214 až  2 m/131214: 
2a/131214 vykonanie fyzickej inventarizácie majetku: 0bce, ZŠ, MŠ k 31. 12. 2014 
  - 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 finančno-investično-rozvojovej komisie, obecná kontrolórka                                               
a predseda hlavnej inventarizačnej komisie - starosta obce. 

2b/131214 plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I polrok 2015. 
2c/131214  Obec Semerovo pre REFERENDUM 2015, ktoré sa uskuto ční 7. 2. 2015  vytvára : 

- jeden okrsok,  
- hlasovacia miestnos ť zasadačka Obecného úradu,  
- počet voli čov cca 1180,  
- organiza čno-technická pracovní čka pre vo ľby: So ňa Slobodníková 
- zapisovate ľka okrskovej komisie: Veronika Štefániková.  



2d/131214 odpis nevymožite ľných poh ľadávok na schválenie zastupite ľstvu bude predložené  
                          po prerokovaní finan čno-investi čno-rozvojovou komisiou v 1. polroku 2015. 
2e/131214 zamieta návrh zmluvy o bezodplatnom nájme nieko ľkokrát zdevastovaných troch 
autobusových zastávok na štátnej ceste č.75 spolo čnosti Printteam Levice na roky 2014 – 2022,   
2f/131214 ponuku spol. QSC Trade System s.r.o. Bratislava na zahájen ie prípravy projektu 
zberného dvora na pozemku č.p. 652/13 o výmere 2000m2.                                                                                             
2g/131214 členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funk cií funkcionárov 
obce: Marián Ke čkéš, Mgr. Jana Baloghová, Ing. Branislav Arpáš.  
2h/131214 členov finan čno-investi čno-rozvojovej komisie:  Ing. Gabriela Pípová, Ing. 
Branislav Arpáš, Juraj Preložník, Ing. Peter Balogh , Ing. Marek Vetter. Za predsedu komisie bola 
zvolená Ing. Gabriela Pípová. 
2ch/131214 členov komisie verejného poriadku: Ing. Peter Čelko, Dušan Bagala, Marián 
Kasák ml. 
2i/131214 člena Rady školy pri MŠ: Ing. Gabriela Pípová.  
2j/131214 členov  Rady školy pri ZŠ: Ing. Marek Vetter, Ing. Peter Balogh, Ing. Peter Čelko.   
2k/131214 uzavretie darovacej zmluvy v zmysle ust. zákona č. 138/91 Zb. v znení 
neskorších predpisov v spojení s ust. § 5 ods. 2 zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
obce Semerovo medzi účastníkmi:1) Jana Trnková rod. Bónová, nar.12.05.1953, trvale bytom 
Saratovská č. 45, 934 01 Levice, štátna prísl. SR, 2) Ing. Michal Trnka rod. Trnka, 
nar.30.09.1951, trvale bytom Saratovská č. 45, 934 01 Levice, štátna prísl. SR ako darujúci 3) 
Obec Semerovo, sídlo 941 32 Semerovo č. 345, IČO: 00 309 257, zastúpená starostom obce 
Imrichom Hrabovským ako obdarovaná na darovanie  nehnuteľností vedených katastrom 
nehnuteľností pre obec Semerovo, kat. úz. Semerovo, na liste vlastníctva číslo 359 ako parcely 
registra „C“ evidované na katastrálnej mape, ako parc. číslo 238/5 – zastavané plochy a 
nádvoria vo výmere 84 m2, parc. číslo 238/6 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 54 m2, 
parc. číslo 238/7 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 34 m2, vo vlastníctve podľa zápisu 
na strane BLV pod por. č. 1) Jana Trnková v pomere 3/8, vo vlastníctve podľa zápisu na strane 
BLV pod por. č. 2) Ing. Michal Trnka v pomere 4/8, v prospech obdarovanej obce v pomere 
7/8. Za uznesenie hlasoval počet ...  z  deviatich poslancov. 
2l/131214 poslanca Ing. Petra Čelku na zvolávanie a vedenie OZ.  
2m/131214 udelenie Ceny obce SEMEROVO Imrichovi Hrabovskému pri najbližšej 
spoločenskej obecnej udalosti. 
 
5. plnenie uznesení a nariadení obce podľa informácií, ktoré starosta predložil OZ. 

prílohy v zápisnici  

 
 
B./ Berie na vedomie:  

1./ Úspešné ukon čenie a  schválenie verejného obstarávania projektu Európskej únie 
„Modernizácia verejného osvetlenia v obci Semerovo“  riadiacim orgánom SIEA Bratislava. 
Podklady : k úprave plnenia projektu, k dodatku ku zmluve o NFP sme odoslali. Zmluva o dielo s 
dodávate ľom a výsledok verejného obstarávania je zverejnený na www.semerovo.eu a na portáli 
verejného obstarávania.  

2./ Úpravu úradných hodín na Obecnom úrade nasledov ne :  
- v dňoch 23.12. 2014 a 31. 12. 2014  z a t v o r e n é,  
- v dňoch 29.12. 2014 a 30. 12. 2014 budú úradné hodiny o d 8,30 hod. do 10,oo hod.,  
- v dňoch 2.1.2015 až 31.1.2015 z dôvodu inventarizácie a  účtovnej závierky  

sú stránkové dni obmedzené.  
           3./ návrh rozpo čtu obce na roky 2016 a 2017. 

 
 
 



C./ Splnomoc ňuje starostu obce:   
 
Zvola ť 3. Obecné zastupite ľstvo v roku 2015 po obdržaní audítorskej správy z ú čtovnej 

závierky Obce Semerovo a Základnej školy Semerovo z a rok 2014. 
 

V Semerove, d ňa  13. 12. 2014              
 
                                          
 
 

                                                                                                                    Ján ŠIMA , starosta obce v.r.  
                                                                                   uznesenie podpísané 13.12.2014 
 
 
 
 

Za  schválenie  uznesenia  Obecného  zastupite ľstva číslo : VII. / 2 / 2014  hlasovali :  
Ing. Branislav Arpáš, Dušan Bagala, Ing. Peter Balo gh, Mgr. Jana Baloghová, Ing. Peter Čelko,                              

Ing. Gabriela Pípová, Juraj Preložník, Marián Ke čkéš, Ing. Marek Vetter  
-    uznesenie VII./2/2014 schválené -   

Uznesenie  Obecného  zastupite ľstva  bolo  zverejnené vo vitríne obce a webe obce.   
 
Zapísala :          Veronika Štefániková, v.r.        
Overovatelia :    Bc. Jarmila Lehocká, obecná kontr olórka     
  Ing. Gabriela Pípová 
                                Dušan Bagala 


