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z  5. zasadnutia 
                                Obecného   zastupiteľstva   Semerovo 
 

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

 
ktoré  sa  konalo  dňa  16. 9.  2011  od  19, oo  hodiny  v  zasadacej  miestnosti  obce  Semerovo 

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO 
 

A./ Zvolilo :  

                   Bc. Jarmilu Lehockú, bytom Kolta za obecnú kontroló rku Obce Semerovo 
na obdobie 6 rokov, od 16. 9. 2011 do 16. 9. 2017, na pracovný úväzok 0,1   

Ľudmila JÁVORKOVÁ - po čet hlasov v tajnej vo ľbe :  1 
Bc. Jarmila LEHOCKÁ - po čet hlasov v tajnej vo ľbe :  6  
Edita TAKÁ ČOVÁ         - po čet hlasov v tajnej vo ľbe :  1 

                Obecná kontrolórka bola zvolená v I . kole tajnej vo ľby, pracovná zmluva sa uzavrie od pondelka 19. sept embra 2011. 
 

B./ Schva ľuje uznesenia č. 5a / 160911  až  5ch / 160911:  
 

5a/ 160911 úpravu schváleného uznesenia predaja pozemku pre Mariana Kasáka st. nasledovne: 
OZ schvaľuje spôsob prevodu uzavretím kúpnej zmluvy s Mariánom Kasákom st. bytom 941 32 

Semerovo č. 119, ako vlastníka budovy s. č. 335 na pozemkoch 25/1 a 25/2. 
OZ schvaľuje kúpnu zmluvu na predaj nehnuteľného majetku obce vedeného pre kat. úz. Semerovo 

na LV číslo 1495 ako CKN parc. čís.. 25/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3893 m2, parc. čís. 
25/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 588 v kúpnej cene á 0,67 € za 1 m2, celková výmera                       
4481 m2, z dôvodu, že ide o pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa tak, ako je uvedené v 
ust. § 9a ods. 8 písm. b) zák. čís. 138/91 Zb. v znení neskorších predpisov.  

Oznam o odpredaji pozemku je zverejnený na web stránke obce na adrese 
http://www.semerovo.eu/index.php/informacie/60-refe rendum-2010/164-oznamu-o-predaji-pozemku-z-majetku-
obce-pre-mariana-kasaka-st.html. od 7. mája 2011.  

OZ súhlasí s úhradou sumy 3002,27 Euro v šiestich splátkach štv rťročne po 500,40 Euro, prvá splátka pri podpise 
zmluvy, posledná splátka v decembri 2012 v sume 500 ,27 Euro. 

 
Za  schválenie  uznesenia  hlasovali:  

Ing. Peter Čelko, Marián Ke čkéš, Marek Lisický, Daniela Litavská,  
PaedDr. Janka Mi čeková, Ing. Marek Šemelák, Ján Šima, Ing. Marek Vet ter – uznesenie schválené 

hlasovania sa zdržal : Marián Kasák ml., syn kupujú ceho 

   
5b/ 160911 záväzné stanoviská Obce k výstavbe a umiestneniu 11 b.j., zahájenie územného 
a stavebného konania, zaradenie dvoch žiadosti o byt ako náhradníkov, 
5c/ 160911 odloženie žiadosti Tibora a Petra Kráľových na udelenie súhlasu prechodu k domu č. 558 
cez parcelu č. 222/1, ktoré je možné riešiť až s potencionálnym novým vlastníkom. Treba doriešiť otázku 
úhrady GP, nákladov s úpravou plota, úpravy terénu vstupu,   
5d/ 160911 predloženie šiestich žiadostí o dotáciu z rozpočtu NSK – fašiangové slávnosti 300 €, turnaj 
Semerčatá 300 €, hodové slávnosti 2011 400 €, II. ročník nočného plážového futbalového turnaja 500€, kroje 
pre divadelný súbor Úsmev 400 €, súťaž DHZ 300 €, prehliadka spevokolov Leatítia 200€, 
5e/ 160911 doplnenie bezdrôtového MR o dve vysielacie hniezda ( Jasovská, Mlynská ), 
5f/ 160911 opravu sociálnych zariadení v dome smútku, 
5g/ 160911 Program rozvoja bývania Obce Semerovo, 
5h/ 160911 trvalý súhlas so zriadením parkoviska za 4 bj. s.č. 111 v areáli ZŠ na parcele 853/1 plocha 
o výmere 126 m2 ( rozmer 6x21 m podľa nákresu), 
5ch/ 160911 výzvu dodávateľovi stavby spol. FALLBO s.r.o. Žilina, ktorá realizuje projekt ROP 
„Revitalizácia centra obce Semerovo“ a požaduje k odovzdaniu a prevzatiu stavby (4.10.) odstrániť 
nasledovné nedostatky: opraviť vstup k 2x4 bj., aby nebol taký strmý, opraviť vstupný chodník v areáli, 
ukončiť nátermi tribúnu, prekontrolovať elektrickú skriňu - počas hodov neplnila účel, doplniť v celom areáli 
v zelených plochách: ornicu, chýbajúce fólie a kôru, zasiať trávu, odstrániť rozmnoženú burinu so zelených 
plôch, skontrolovať výsadbu zelene.   
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C/ Berie na vedomie  body 1 – 4 :  
 

1./  Výsledok auditu finančných výkazov konsolidovanej účtovnej závierky Obce Semerovo k 31.12.2010. 
2./ Prosbu oboch súťažných družstiev DHZ Semerovo s iniciatívou získať od viacerých sponzorov a darcov 
finančné prostriedky na hasičskú striekačku 1900 cm3, ktorej cena je cca 1750 EUR, ( Obec mesačne prispeje  
300 EUR transferom pre DHZ – zodpovedný veliteľ DHZ Juraj Preložník). 
3./  Výsledok verejného obstarávania na Rekonštrukciu strechy ZŠ Semerovo a uzatvorenie zmluvy 
s víťazom VO spoločnosťou WACHAL Slovakia s.r.o. Nitra. 
4./ Plnenie uznesení a nariadení obce a informáciu o činnosti obecného úradu od ostatného obecného 
zastupiteľstva po dnešné zasadnutie Obecného zastupiteľstva.  

 
D./ splnomoc ňuje starostu obce :  
 

Zvola ť 6. zasadnutie Obecného zastupite ľstva na 10. decembra 2011 v sobotu 
o 15,oo hodine . 

 
 
 
 
 

 
V Semerove, d ňa  16. 9. 2011                                                 Imrich Hrabovský, starosta obce  

                                                                                                  uznesenie podpísané 19. 9. 2011 
 
 
 

 
Za  schválenie  uznesenia, Obecného  zastupiteľstva číslo : VI. / 5 / 2011, ako  celku  hlasovali : 

Ing. Peter Čelko, Marián Kasák, Marián Ke čkéš, Marek Lisický, Daniela Litavská,  
PaedDr. Janka Mi čeková, Ing. Marek Šemelák, Ján Šima, Ing. Marek Vet ter 

-    uznesenie VI ./ 5 / 2011 schválené jednohlasne -   
 
 

Uznesenie  Obecného  zastupite ľstva  bolo  zverejnené a  vyhlásené  
v priamom prenose na Infokanáli semerovskej televíz ie 16. 9. 2011,   

následne na videotexte  a vo vitríne obce 17. 9.  2 011  
na web stránke obce 20. 9. 2011 

 
 
 
 

Zapísala :     Veronika Štefániková       
 
            
 
Overovatelia :  Ing. Peter ČELKO 
           Marek LISICKÝ  
                         Oľga LAMYOVÁ, odstupujúca obecná kontrolórka   


