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                 zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Semerovo 
a 

zhromaždenie  obyvateľov  obce 
                     ktoré sa konalo dňa  13. 12. 2013 od 18, 3o hodiny v zasadacej miestnosti obce Semerovo 

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO 
A./ schva ľuje :  
 

1./ Druhú úpravu rozpočtu Obce Semerovo a Základnej školy Semerovo na rok 2013 

 
Za  schválenie druhej úpravy rozpo čtu Obce Semerovo a Základnej školy  na  rok  2013  

h l a s o v a l i  :  
Ing. Peter Čelko, Marián Kasák, Marián Ke čkéš, Marek Lisický, Daniela Litavská,  

Ing. Marek Šemelák, Ján Šima, Ing. Marek Vetter  
-   druhá úprava rozpo čtu Obce a ZŠ na rok 2013  schválená  -  prílohy v zápisnici 

 

2./ VZN O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na rok 2014.  
 

Za  schválenie VZN o miestnych daniach ............ . na rok 2014   h l a s o v a l i  :  
 Ing. Peter Čelko, Marián Kasák, Marián Ke čkéš, Marek Lisický, Daniela Litavská,  

Ing. Marek Šemelák, Ján Šima, Ing. Marek Vetter  
-    VZN schválené  -  prílohy v zápisnici 

 

3./ Rozpočet  Obce Semerovo a Základnej školy  Semerovo na rok 2014, bez uplatňovania 

programovej štruktúry v zmysle novely zákona č.583/2004Z.z. zo dňa 29.11.2013  
 

Za  schválenie Rozpo čtu Obce Semerovo a Základnej školy  na  rok  2014  
s kladným stanoviskom a odporú čaním Obecnej kontrolórky schváli ť rozpo čet na rok 2014  

h l a s o v a l i  :  
Ing. Peter Čelko, Marián Kasák, Marián Ke čkéš, Marek Lisický, Daniela Litavská,  

Ing. Marek Šemelák, Ján Šima, Ing. Marek Vetter  
-    Rozpočet Obce a ZŠ na rok 2014  schválený  -  prílohy v zápisnici 

 

4./ Uznesenia číslo 16 a / 131213 až  16 m / 131213 : 

16a/131213 vykonanie fyzickej inventarizácie majetku obce, ZŠ, MŠ k 31. 12. 2013 
  - 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, 

16b/131213 plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I polrok 2014, 
16c/131213 nadstavbu MŠ s výstavbou 10 b.j. nájomných bytov, obec prehlasuje že udrží na dobu 30 
rokov nájomný charakter bytov počas trvania zmluvného vzťahu ŠFRB a MVDRR SR, na ktorý sa budúca podpora 
požaduje. Obec po verejnom obstarávaní výberu investora uzavrie: 

-  zmluvu o nadstavbe budovy MŠ,  
- zmluvu o uzavretí budúcej kúpnej zmluve o odkúpení „Nadstavby MŠ o 10. b.j. nájomných bytov v obci 
Semerovo“ v sume ktorá bude totožná s výškou žiadostí o dotáciou MDVRR SR a pôžičkou zo ŠFRB,  
za uznesenie hlasovali: Ing. Peter Čelko, Marián Kasák, Marián Kečkéš, Ing. Marek Šemelák, Ján Šima, Ing. Marek Vetter 

       zdržal sa:  Marek Lisický           proti hlasovala : Daniela Litavská,   

16d/131213 zahájiť a objednať zmeny a doplnky k Územnému plánu obce, 
za uznesenie hlasovali: Ing. Peter Čelko, Marián Kasák, Marián Kečkéš, Daniela Litavská, Marek Lisický,   

       Ing. Marek Šemelák,  Ján Šima, Ing. Marek Vetter,     
16e/131213 uzatvorenie dodatkov k zmluvám :  
   vývoz a zneškodnenie TKO a separovaného zberu s firmou Brantner s.r.o.,   
   spoločná stavebná úradovňa,  
   príplatok na autobusové spoje SAD, 
   zimná údržba MK s firmou Obnova Jaroslava Košána, 

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

16f/131213 poskytnúť príspevok Róbertovi Kasákovi za reklamu obce na pretekárskom vozidle št.č.575 „ Rally 
DAKAR 2014 Argentína - Čile“ vo výške 750 EUR,   
16g/131213 dať vypracovať odborný posudok s cenovou kalkuláciou opravy časti strechy na 5. b.j. nájomných 
bytov,      
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16h/131213 odstrániť havarijný stav štyroch sociálnych zariadení v obecnom zdravotnom stredisku (výmenou 
umývadiel, batérii, toaletných mís, svietidiel, opravy obkladov, omietok a dverí) a dvoch chodových dverí, 
16ch/131213 odstrániť havarijný stav neexistujúceho oplotenia areálu Základnej školy, ktorý je majetkom obce 
v roku 2014 ( pletivo 300 bm, šponovací drôt, stĺpy, výstuže, viazací drôt, betón a asistencia), 
16i/131213 zamieta úpravu nájomných zmlúv so zvýšením nájomného s vlastníkmi pozemkov pod miestnou 
komunikáciou pri Agrospole.  

Obec Semerovo považuje za právoplatne uzavretú schválenú pôvodnú nájomnú zmluvu na sumu 600 EUR/1ha 
s Mgr. Martinu Doležajovú, ktorá nájomnú zmluvu podpísala aj s prevzatím nájomného. Mgr. Miriam Štibrániová 
schválenú nájomnú zmluvu nepodpísala. V zmenenom návrhu požadovali nájomníčky za výmeru 4778m2 parcela              
č. 908/114 podľa GP č.85/11 výšku nájomného 600 EUR/ 1 rok. 

Ing. Ladislav Varagya pôvodnú nájomnú zmluvu podpísal aj s prevzatím nájomného a zvýšenie ceny 
nájomného na predmetnú miestnu komunikáciu nežiadal.     

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

16j/131213 poplatok za káblovú televíziu od 1.1.2014: 6,00 EUR mesiac / prípojka a doplniť program Šláger paráda 
za uznesenie hlasovali: Ing. Peter Čelko, Marián Kasák, Marián Kečkéš, Daniela Litavská, Marek Lisický 

                      Ing. Marek Šemelák,  Ján Šima, Ing. Marek Vetter,     
16k/131213 zamieta ponuku NZTV o nahrávaní a odvysielania kult. spol. udalostí v cene 150 EUR + DPH za 
jedno podujatie s jedno mesačnou reprízou od piatka do pondelka,  

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

16l/131213 zaradenie žiadostí o pridelenie obecného nájomného bytu : Mgr. Katarína Haulíková s rodinou, Mária 
Bartka s rodinou, Helenu Alaxovú s dieťaťom a Mgr. Veroniku Véghovú s deťmi,  
16m/131213 zamieta žiadosť rodiny Veroniky Bilovej na odpustenie nedoplatkov, 
 

5. plnenie uznesení a nariadení obce podľa informácií, ktoré starosta predložil OZ. 
(plnenie v zápisnici strany č. 6 a 7) 

B./ Berie na vedomie :  
 
1./ Zrušenie ukončeného verejného obstarávania „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Semerovo“ 

riadiacim orgánom SIEA Bratislava a opätovné vyhlásenie VO na predmetnú stavbu prostredníctvom vestníka VO 
a oprávnenej osoby podľa predošlého prieskumu trhu.  

2./ Úpravu úradných hodín na Obecnom úrade nasledov ne :  
- v dňoch 23.12. 2013 a 31. 12. 2013  z a t v o r e n é,  
- v dňoch 27.12. 2013 a 30. 12. 2013 budú úradné hodiny od 8,30 hod. do 10,oo hod.,  
- v dňoch   2.  1. 2014  až  31. 1. 2014 z dôvodu inventarizácie a účtovnej závierky nie sú stránkové dni.  
3./ Návrh rozpočtu Obce a ZŠ na roky 2015 a 2016. 
4./ Osadenie  troch nových lámp verejného osvetlenia. 
5./ Rozhodnutie  starostu o odmenách za II. polrok 2013 pracovníčkam obce a MŠ a ročné odmeny poslancom 

podľa Štatútu obce. 
6./ Informácie  o správe vecí verejných Obecným úradom.  (zápisnica strana č. 7 ) 

 

C./ Splnomoc ňuje starostu obce :   
 
Zvola ť 17. Obecné zastupite ľstvo v roku 2014 po obdržaní audítorskej správy z ú čtovnej závierky            

Obce Semerovo a Základnej školy Semerovo za rok 201 3. 
 
V Semerove, d ňa  13. 12. 2013                                                           
 
 
 
 
 
                                                                                                                             Imrich Hrabovský, starosta obce v.r. 

                                                                                                                        uznesenie podpísané 14.12.2013 
 
 

Za  schválenie  uznesenia Obecného  zastupiteľstva číslo : VI. / 16 / 2013, ako celku  h l a s o v a l i  : 
Ing. Peter Čelko, Marián Kasák, Marián Ke čkéš, Marek Lisický, Daniela Litavská,  

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

Uznesenie Obecného zastupite ľstva bolo zverejnené 13. 12. 2013 vo vitríne obce a  14. 12. 2013 na web stránke obce.  
 
 
Zapísala :          Ildikó SLÁVIKOVÁ       
 
 
Overovatelia :   Bc. Jarmila LEHOCKÁ, obecná kontro lórka    + Ing. Marek VETTER, poslanec                      


