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z  3.  zasadnutia 
                                Obecného   zastupiteľstva   Semerovo 

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

ktoré  sa  konalo  dňa  18. 3.  2011  od  18, oo  hodiny  v  zasadacej  miestnosti  obce  Semerovo 
 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO 
 

A./ Schvaľuje: 
 
1./ Výsledok rozpočtového hospodárenia, záverečný účet Obce Semerovo a rozpočtovej 
organizácie Základnej školy za rok 2010 výrokom „súhlas s celoročným hospodárením 
Obce s výhradou vysokého čerpania reprezentačného “.  

Záverečný účet Obce Semerovo a rozpočtovej organizácie  Základnej školy 
Semerovo za rok 2010 overil audítor s  odporúčaním pre Obecné zastupiteľstvo, schváliť, 
bez pripomienok.  

Stanovisko obecnej kontrolórky s odporúčaním OZ záverečný účet schváliť.  
Správu o vykonaní kontrolnej činnosti  obecnej kontrolórky za rok 2010. 

 
za  schválenie „ Výsledku   rozpočtového   hospodárenia,  záverečný  účet Obce Semerovo 

        a rozpočtovej organizácie Základnej školy za rok 2010 s výhradou vysokého čerpania reprezentačného  
h l a s o v a l i  : Marián Kasák, Marián Kečkéš, Marek Lisický, Daniela Litavská, PaedDr.  Janka Mičeková,                  

Ján Šima, Ing. Marek Vetter 
-   Záverečný účet za rok 2010 schválený 

  
proti   schváleniu  „výhrady  vysokého čerpania reprezentačného“, 

ktoré audítor vo svojej správe v hodnotení Záverečného účtu obce za rok 2010 Obci Semerovo nevytkol  
hlasovali  :  Ing. Peter Čelko, Ing. Marek Šemelák 

 
2./ uznesenia č. 3a / 180311  až   3n / 180311: 
 
3a/ 180311 pracovnú náplň finančno-investično-rozvojovej komisie obce Semerovo, bez bodu 7 je to 
kompetencia starostu, bod 9 nahradiť smernicou reprezentačného, 
3b/ 180311 transfer Občianskemu združeniu Semerčatá na V. ročník futbalového turnaja o putovný 
pohár OZ Semerčatá a starostu obce vo výške 400 €, 
3c/ 180311 transfer na slávnostný  obecný „Deň učiteľov“ Rodičovským združeniam pri ZŠ a MŠ,  
3d/ 180311 zaradenie do poradovníka na pridelenie bytu v budúcej nájomnej bytovke Lenku Lalákovú 
s manželom, bytom zatiaľ Semerovo č. 548, 
3e/ 180311 zateplenie 5 cm PLS bytu č.2 a č.3, prekontrolovať zateplenie v bytoch č.1, č. 4, č. 5, 
zrušenie pôvodných vetrákov strechy a osadenie nových v štítových častiach, financovanie zo zdrojov  fondu 
opráv, 
3f/ 180311 úpravu uznesenia č. 24b/ 231010 ktorým schvaľuje pozmenenú ponuku majiteľa pozemkov 
spol. Galapagosky s.r.o. Nové Zámky, ktorá DARUJE pozemok do majetku obce na stavbu bytovky 1x 8 - 9 
b.j. podľa štúdie, v zmysle ust. § 9 ods. 2  zák. čís. 138/91 Zb. v znení neskorších predpisov,  v spojení s ust. 
§ 9a  ods., 8 písm. e) citovaného zákona. Pozemok potrebný na výstavbu bytovky poskytne majiteľ 
,,ZDARMA“ parc. č. 852/13 o výmere 2000m2  podľa GP č. 8/2011 s tým, že spoločnosti Galapagosky spol.           
s .r.o. poskytne Obec do nájmu 2 byty v bytovke darcovi za riadne nájomné. Obec  prijíma dar - pozemok 
od spol. GALAPAGOSKY s.r.o. Nové Zámky na stavbu bytovky, vypracovaním projektovej dokumentácie 
poveruje APK Košnár a Cápa, 
3g/ 180311 zapojenie Obce do OP ŽP OC 4.1 odpadové hospodárstvo – separovaný zber, ak sa podarí 
nájsť vhodnú lokalitu na stavbu zberného dvora,  
3h/ 180311 vystúpenie Obce Semerovo z Regionálneho združenia Váh – Dunaj - Ipeľ, 
3ch/ 180311 schvaľuje pracovnú cestu starostu do Rakúskeho Weiz ma záver medzinárodného 
projektu Comenius so Základnou školou v dňoch 25. – 29.5.2011, 
3i/ 180311 schvaľuje udelenie Ceny starostu obce pre najúspešnejšieho domáceho pestovateľa na 29. 
medzinárodnom festivale vín v Šatove 24. 4. 2011, 
3j/ 180311 zmluvu o dielo č. 26 so spol. BRANTNER s.r.o. na vývoz TKO do konca roka 2011, 
3k/ 180311 uzatvorenie zmluvy s OÚPSVaR na malé obecné práce od 1.5. do 30. 10. 2011, 
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3l/ 180311 požiadať KŠÚ v Nitre o dotáciu na odstránenie havárie strechy na budove ZŠ č. 110 a jej 
rekonštrukciu na sedlovú strechu. Prieskum trhu bol zverejnený na web stránke obce 7.3. a zaslaný trom 
uchádzačom na predloženie ponúk. Vyhodnotenie ponúk prevedie finančno-investično-rozvojová komisia,  
3m/ 180311 požiadať  MF SR o dotáciu podľa výnosu č. 26825/2005 – 441 na rekonštrukciu MR na 
bezdrôtový v III. etape, verejné obstarávanie - prieskum trhu uskutočniť do 31. 3., 
3n/ 180311 doplnenie členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov 
obce o poslancov Ing. Petra Čelka a PaedDr. Janku Mičekovú.  
 
B./ Berie na vedomie : 
 

1./  Vyúčtovanie dotácie na čiastočné odstraňovanie dôsledkov povodní 2010. 
2./  Zverejnenie na web stránke obce „ Novelizované Zásady hospodárenia s majetkom obce“ 

na pripomienkovanie. 
3./ Žiadosť Miloty Peczenovej vlastniacej rod. dom v Semerove o prijatie za učiteľku do MŠ 

a žiadosť Henriety Kajanovej o predĺženie pracovnej zmluvy 31.7.2011 s odporúčaním Rade školy pri 
MŠ o pohovor s uchádzačkami a odporučenie prijatia pre starostu obce. 

4./ Požiadavku Mariána Kasáka st. na prehodnotenie uzavretej kúpnej zmluvy na odpredaj 
starej školy bez pozemku o ktorý má záujem a poveruje komisiu finančno-investično-rozvojovú 
posúdením oprávnenosti žiadosti.  

5./ Informáciu o Sčítaní ľudu 2011 s výzvou pre záujemcov o sčítacích komisárov, ktorý budú 
pracovať na dohodu. Prihlásiť sa môžu na obecnom úrade. 

6./ Informáciu OV DHZ, že dňa 12.6. alebo 26.6. sa uskutoční v Semerove v rámci osláv 105. 
výročia vzniku hasičstva v Semerove, obvodné kolo dobrovoľných hasičských zborov. 

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

  

C./ Splnomocňuje starostu obce : 
 

Zvolať 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva na 17. júna 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Semerove, dňa  18. 3. 2011                                                 Imrich Hrabovský, starosta obce 
                                                                                                      uznesenie podpísané  28. 3. 2011 
 

Za  schválenie  uznesenia  Obecného  zastupiteľstva číslo : VI. / 3 / 2011  hlasovali : 
Ing. Peter Čelko, Marián Kasák, Marián Kečkéš, Marek Lisický, Daniela Litavská,  

PaedDr. Janka Mičeková, Ing. Marek Šemelák, Ján Šima, Ing. Marek Vetter 
-    uznesenie VI ./ 3 / 2011 schválené -   

 
Uznesenie  Obecného  zastupiteľstva  bolo  zverejnené a  vyhlásené 18. 3.  2011  

v priamom prenose na Infokanáli semerovskej televízie,  následne na videotexte  a vo vitríne obce a webe obce.  
 
 
 
 
Zapísala :     Veronika Štefániková       
 
            
 
Overovatelia :  Ing. Marek Šemelák 
 
                         Oľga Lamyová, obecná kontrolórka  


