
 1

 
 

 
zo  17.  zasadnutia 

                                Obecného   zastupiteľstva   Semerovo 
a 

zhromaždenia obyvateľov obce 
       
           ktoré  sa  konalo  dňa  14. 3.  2014  od  18, 3o  hodiny  na obecnom úrade  obce  Semerovo 
 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO 
 

A./ Schva ľuje:  
1. Novelu VZN O zónach s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov a o poplatkoch za znečistenie 
ovzdušia.            za  schválenie   Novely VZN obce Semerovo  O zónach s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov  

                                                                           a poplatkoch za znečistenie ovzdušia. 
                 h l a s o v a l i  :  Ing. Peter Čelko, PaedDr. Janka Mičeková, Marián Kečkéš, Marek Lisický, 

                                            Ing. Marek Šemelák, Ján Šima, Ing. Marek Vetter     -     schválená 
 

2. Dočasnú novelizáciu  Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce S emerovo, 
vrátane PHSR - novely projektov 2014-2020, do termí nu schválenia Strategického rámca 
rozvoja SR a NSK na programovacie obdobie 2014 - 20 20. 

 
za  schválenie   Dočasnej novelizácie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Semerovo, vrátane PHSR 

  - novely projektov 2014-2020, do termínu schválenia Strategického rámca rozvoja SR a NSK na programovacie obdobie 2014 - 2020 
                 h l a s o v a l i  :  Ing. Peter Čelko, PaedDr. Janka Mičeková, Marián Kečkéš, Marek Lisický,  

                                             Ing. Marek Šemelák, Ján Šima, Ing. Marek Vetter     -     schválená 
 

3. Pred ĺženie platnosti  Územného plánu obce Semerovo a VZN O záväznej časti VZN          
do termínu vypracovania a schválenia zmien a doplnk ov k sú časnému ÚPN. 
 
                              za  schválenie   Predĺženia platnosti Územného plánu obce Semerovo a VZN O záväznej časti VZN 

do termínu vypracovania a schválenia zmien a doplnkov k súčasnému ÚPN. 
                 h l a s o v a l i  :  Ing. Peter Čelko, PaedDr. Janka Mičeková, Marián Kasák , Marián Kečkéš, Marek Lisický, 

                                 Ing. Marek Šemelák, Ján Šima, Ing. Marek Vetter       -     schválená 
 

4. Novelu VZN O poskytnutí  finan čných prostriedkov neziskovým organizáciám v obci,                                          
ktoré plnia úlohy v záujme ob čanov a obce. 
 

     za  schválenie Novely VZN   O poskytnutí finančných prostriedkov neziskovým organizáciám v obci,  
ktoré plnia úlohy v záujme občanov a obce. 

                 h l a s o v a l i  :  Ing. Peter Čelko, PaedDr. Janka Mičeková, Marián Kasák, Marián Kečkéš,  Marek Lisický, 
                                                    Ing. Marek Šemelák, Ján Šima, Ing. Marek Vetter       -     schválená 

 

5. uznesenia č. 17a/ 140314 až  17i/ 140314:  

17a/140314  úlohy a organizačné pokyny pre Vo ľby do Európskeho parlamentu 24.5.2014, 
� jeden volebný okrsok,  
� volebná miestnosť zasadačka obecného úradu,  
� počet voličov cca 1115, 
� kontaktné osoby Soňa Slobodníková, Veronika Štefániková 
� zapisovateľka Ildikó Sláviková, 

17b/140314 úlohy a organizačné pokyny pre Komunálne vo ľby v termíne cca druhá polovica  
novembra 2014 : 

o jeden volebný okrsok, 
o volí sa: starosta - starostka obce Semerovo na plný pracovný úväzok,  
o volí sa poslanecký zbor Semerovo, ktorý bude mať v 7. volebnom období samosprávy 2014 - 

2018  - 9 poslancov,   
o počet voličov cca 1115, 
o volebná miestnosť zasadačka obecného úradu,  
o kontaktná osoba Veronika Štefániková, 
o zapisovateľka Soňa Slobodníková, 
o starosta obce oznamuje termín 1.12.2014 na uskutočnenie ustanovujúceho Obecného 

zastupiteľstvo pre 7. volebné obdobie samosprávy. 
17c/140314 POH Dvory a okolie - združenie obcí 2014 – 2015, 
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17d/140314 vstúpiť do jednania so spoločnosťou KONFER networks Dvory nad Žitavou o možnosti 
digitalizácie a prevádzkovaní káblového televízneho rozvodu v obci, po vzájomnej dohode so súčastným 
prevádzkovateľom a držiteľom licencie na retransmisiu KTV Semerovo, S-Team Košice, o prevzatí 
súčasných záväzkov všetkých autorských práv k preberaným TV programom, 
17e/140314 úhradu nákladov na dopravu zahraničných hostí v rámci projektu Comenius a zapožičanie 
čiastky 4.200 EUR na preklenutie 20% nákladov projektu, ktoré ZŠ obdrží a vráti do rozpočtu obce po 
zúčtovaní európskeho projektu Comenius-SAAIC cca v októbri 2014. 
17f/140314 prideľuje nájomný byť č.1 OPD č. 556, Mgr. Kataríne Haulíkovej s manželom a dvoma deťmi 
s podmienkou predĺženia nájomnej zmluvy, ako učiteľke ZŠ, zaraďuje do zoznamu uchádzačov o obecný 
nájomný byt Ivonu Koncovú s dieťaťom, a Juraja Preložníka s Angelikou Vlasatou, 
17g/140314 zamieta žiadosť Riaditeľstva Materskej školy Semerovo o navýšenie finančných prostriedkov 
na zriadenie funkcie asistenta učiteľa na individuálnu integráciu žiaka z finančných, organizačných, 
personálnych a priestorových dôvodov a zriaďovateľ nesúhlasí s dlhodobou účasťou rodiča v triede na 
výchovno-vzdelávacom procese,  
17h/140314 udelenie “Ceny obce Semerovo“ MgA. Lucii Jagerčíkovej, absolventke Janáčkovej 
akadémie múzických umení v Brne za úspešnú reprezentáciu aj našej obce, ku ktorej sa neochvejne hlási,  
v divadelných predstaveniach renomovaných divadelných scén na Slovensku a v Čechách napr. Rómeo 
a Júlia, Casanova, Antoineatta - královná Francie so želaním ďalších úspechov na „doskách ktoré 
znamenajú svet“ (bližšie informácie: www.facebook.com/pages/Lucia-Jagerčíková-Official), 
17ch/140314 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 od 1.4.2014             
( priemerný plat v národnom hospodárstve za rok 2013 je 824 € x koeficient 1,98 ) + (Obecné zastupiteľstvo 
môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 70 %) zvýšenie podľa hlasovania poslancov o 20,625 %, hrubý 
mesačný plat starostu bude od 1. 4. 2014 : 1.968,00 EUR, za 8 poslancov ( 2x 50%, 2x20%,2x10%,1x5%,1x0%), 
17i/140314 podanie žiadosti o dotáciu na obnovu detského ihriska na „Panskej lúke“ z MF SR. 
 

6. Plnenie uznesení a nariadení obce pod ľa informácií,  ktoré starosta predložil OZ . 
 

B./ Berie na vedomie :  
1. Opätovné vyhlásenie VO na akciu EU“ Modernizácia verejného osvetlenia obce Semerovo“, so 

splnomocnením Ing. Ivany Hodošiovej na výkon VO a vyhodnotenie ponúk, podpis Dodatku č.1 
k zmluve o poskytnutí NFP s MH SR a SIEA, uzatvorenie zmluvy o vypracovaní monitorovacích 
správ k predmetnému projektu Energetickou centrálou Bratislava, zaslanie monitorovacej správy 
na SIEA.  

2. Verejné majetkové priznania starostu, obecnej kontrolórky a riaditeľky ZŠ zverejnené na web 
stránke obce. 

3. Zmluvu s ÚPSVaR Nové Zámky na vytvorenie 4 pracovných miest §52, dohodu s OS Nové 
Zámky o odpracovaní trestu. 

4. Informáciu o príprave projektovej štúdie nadstavby Materskej školy o 7 - 8 b.j. nájomných bytov 
na základe výsledku staticko-geologického prieskumu.  

5. Správu o činnosti Obecnej kontrolórky za rok 2013. 
6. Zaslanie následnej monitorovacej správy projektu ROP „Revitalizácia centra obce Semerovo“. 
7. Oznámenie starostu, že inzerát o vyhlásení voľby riaditeľa – riaditeľky Základnej školy 

a Materskej školy bude zverejnený 14. 4. 2014 v týždenníku Naše Novosti a web stránke obce. 
  

C./ Splnomoc ňuje starostu obce :  
Zvola ť 18. zasadnutie Obecného zastupite ľstva v  júni  2014. 

V Semerove, d ňa  14. 3. 2014                                               
 
 
 
                                                                                                  Imri ch Hrabovský, starosta obce 
                                                                                                      uznesenie podpísané 14. 3. 2014 
 

za  schválenie   uznesenia VI./17/2014 ako celku     h l a s o v a l i  : 
Ing. Peter Čelko, PaedDr. Janka Mičeková, Marián Kasák, Marián Kečkéš, Marek Lisický, 

Ing. Marek Šemelák Ján Šima, Ing. Marek Vetter 
uznesenie   -      schválené 

Uznesenie  Obecného  zastupite ľstva  bolo  schválené a zverejnené vo vitríne obce a web stránke obce d ňa 14.3.2014. 
 
 
 
Zapísala :     So ňa Slobodníková       
Overovatelia :   
                      Bc. Jarmila Lehocká, obecná k ontrolórka, Ing. Marek Vetter, Marián Ke čkéš, poslanci Obecného zastupite ľstva 


