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z  8.  zasadnutia 
                                Obecného   zastupiteľstva   Semerovo 

a 
zhromaždenia obyvateľov obce                                                                                         

v priamom prenose na Infokanáli semerovskej televízie 
ktoré  sa  konalo  dňa  16. 3.  2012  od  19, 3o  hodiny  v  zasadacej  miestnosti  obce  Semerovo 

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO 
 

A./ Schva ľuje:  
 

1./ Výsledok   rozpo čtového   hospodárenia   Obce  S e m e r o v o a  ro zpočtovej  
organizácie  Základnej  školy  za  rok  2011   

a záverečný   účet  s výrokom   „súhlas  s  celoro čným  hospodárením  Obce “.  
 

Záverečný ú čet Obce Semerovo a rozpo čtovej organizácie  Základnej školy Semerovo za rok 
2011 overil audítor s  odporú čaním pre Obecné zastupite ľstvo, schváli ť, bez pripomienok.  

 
Stanovisko obecnej kontrolórky s odporú čaním OZ závere čný ú čet schváli ť.  

 
za  schválenie   Výsledku   rozpočtového   hospodárenia   Obce  S e m e r o v o 

a  rozpočtovej  organizácie  Základnej  školy  za  rok  2011   
a  

záverečný   účet  s výrokom   „súhlas  s  celoročným  hospodárením  Obce “. 
h l a s o v a l i  : 

Ing. Peter Čelko, Marián Kasák, Marián Ke čkéš, Marek Lisický,  
Ing. Marek Šemelák Ján Šima, Ing. Marek Vetter 

-   Záverečný účet za rok 2011 - schválený 
 

2./ uznesenia č. 8a / 160312  až  8h / 160312 :   
  
8a/ 160312 výdavky obce na rekonštrukciu VO a TKR - vyvolané investíciou ZSE pri výmene elektrických 
stĺpov a NN,  
8b/ 160312 uzatvorenie protokolu o prevode pozemku z majetku štátu do vlastníctva Obce podľa GP 
časť miestnej komunikácie pri Agrospole Semerovo - družstvo, ďalšie časti MK sú v štádiu riešenia,  
8c/ 160312 odpredaj nehnuteľného majetku obce a to dielu číslo 3 GP vo výmere 40 m2 z parcely 
registra „E“ evidovanej na mape určeného operátu číslo 501/2 zameraného GP číslo 244-244-852-88 zo dňa 
10.11.1988 vedeného pre kat. úz. Semerovo na liste vlastníctva číslo 1495, v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. 
b, zák. Čís. 138/91 Zb. V znení neskorších predpisov, o majetku obcí s kúpnou cenou 0,67 € za 1 m2 
do vlastníctva manželov Jána Mellena rod. Mellena, nar. 08.03.1964, trvale bytom 941 32 Semerovo č. 399      
a manželky Júlie Mellenovej rod. Vörösovej, nar. 17.06.1967, trvale bytom 941 32 Semerovo č. 399, keď ide 
o pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľov vrátane priľahlého pozemku a to v kat.úz. 
Semerovo dom súp. čís. 399 postavený na parc. čís. 107/4 vedený na liste vlastníctva číslo 614, parcelu 
registra „E“ evidované na mape určeného operátu parc. číslo 497/8 – orná pôda vo výmere 976 m2. Zámer 
obce odpredať majetok bol zverejnený 1.3.2012 na web stránke obce : http://www.semerovo.eu/images/stories/zamer-
a-navrh-uznesenia-pri-predaji-majetku-obce-semerovo.pdf, 

8d/ 160312 žiadosť OZ Radosť z Úsmevu o dotáciu na Folklórne slávnosti 26.5. vo výške 500€, 
8e/ 160312 návrh preventivára PO obce, zriadiť štyri kontrolné preventivárske skupiny v navrhovanými 
členmi DPO,  
8f/ 160312 odstránenie drobných nedostatkov v budove a areáli MŠ, vyplývajúcich z vykonaného dozoru 
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, 
8g/ 160312 výzvu občanom obce a rodičom žiakov ZŠ, aby podporovali existenciu Základnej školy, 
a vyjadrili rozhodný nesúhlas a odporu voči „ šuškandám šíriacim sa obcou “ o zrušení ročníkov 1. – 9. 
a ponechaní ročníkov 1. – 4. ZŠ a zriadení domova dôchodcov na poschodí ZŠ. Obec, ako zriaďovateľ sa 
ohraduje proti takýmto nezmyslom a dlhoročnú podporu MŠ SR, KŠÚ, rodičov, dobrodincov, pedagógov, 
bývalých a terajších žiakov o úspešnú Základnú školu Semerovo, spoločný školský obvod obcí Semerovo 
a Čechy, jednozna čne podporuje .  
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8h/ 160312 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 1.4.2012 ( priemerný plat v národnom hospodárstve k 31. 3. 2012 ,ešte nie je určený  x 1,98 ) + ( zvýšenie 
podľa hlasovania poslancov o 20,71%), mesačný plat starostu bude zverejnený 1. 4. 2012. 
 

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

B./ Berie na vedomie :  
 

1./ Informáciu o výsledku Parlamentných volieb 2012  v obvode obce Semerovo, 
s poďakovaním ob čanom za ú časť. 

2./  Informáciu o úspešnom uskuto čnení Potravinovej pomoci v spolupráci s SK Charitou  
a mikroregiónom Dvory a Okolie. 

3./    Oznam obce, že nemá zámer v roku 2012 schva ľovať VZN o zákaze hazardných hier.  
4./  Vyhlásenú verejnú zbierku rímskokatolíckej cir kvi – farnosti Semerovo na nové lavice 

a prípadne opravu vonkajšej fasády RKFK Nanebovzati a Panny Márie k 300. výro čiu zasvätenia.  
5./  Vzdanie sa licencie č. T/158 na televízne vysielanie držite ľom licencie z technicko-

organiza čných a osobných dôvodu. Do doby získania novej lice ncie záujemcom, prestáva televízne 
vysielanie Infokanálu a videotextu, ktoré malo plat nú licenciu od 1. 8. 1994 a Imrich Hrabovský, ako 
zástupca Obce (licencia TKR/19), alebo ako súkromná  osoba, vykonával túto činnos ť vo verejnom 
záujme celých 18 rokov, zdarma. 

 
  

C./ Splnomoc ňuje starostu obce :  
 

Zvola ť 9. zasadnutie Obecného zastupite ľstva na 8.  júna  2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Semerove, d ňa  16. 3. 2012                                                 Imrich Hrabovský, starosta obce 
                                                                                                      uznesenie podpísané 16. 3. 2012  
 
 

Za  schválenie  uznesenia  Obecného  zastupiteľstva číslo : VI. / 8 / 2012  
 hlasovali : 

Ing. Peter Čelko, Marián Kasák, Marián Ke čkéš, Marek Lisický,   
Ing. Marek Šemelák, Ján Šima, Ing. Marek Vetter 

-    uznesenie VI ./ 8 / 2012 schválené -   
 

Uznesenie  Obecného  zastupite ľstva  bolo  schválené a zverejnené na Infokanáli se merovskej televízie d ňa 16.3.2012,  
zverejnené 17. 3.  2012  vo vitríne obce a web strá nke obce.   

 
 
 
 
Zapísala :     Ildikó SLÁVIKOVÁ       
 
            
 
Overovatelia :  Ing. Peter ČELKO 
                          Ing. Marek VETTER 
 
                           



Obec Semerovo  -  941 32  SEMEROVO č. 345 
 

PLATOVÝ  DEKRÉT  platný od  :   1. 4. 2012 
 
 

Starosta obce :  Imrich  HRABOVSKÝ 
 

OSČ :  3577                      nar. :   2. 10. 1951 
vykonáva funkciu starostu  obce  Semerovo roku : 1. 4. 1990 

 
 

 
na základe novely zákona č. 253/1994 Z.z. vrátane doplnkov a zmien 

stanovuje starostovi  : 
 
 

Na základe zákona  
O právnom postavení starostu obce sa základný plat starostu obce  

upravuje každoročne k 1. 4. podľa priemerného platu 
v národnom hospodárstve. 

 
 
A./ ZÁKLADNÝ minimálny plat                786,00 €  x 1,98           1. 556,28 EUR 

786 EUR  priemerný plat v NH za rok 2011 
 

B./ Základný plat  
       je zvýšený o 20,71 % schválené na  VI.  zasadnutí OZ uz.č.VI./8/2012-A-2-8h          322,30 EUR          

 

C./  P R I Z N A N Ý     M E S A Č N Ý      PLAT              1. 879 EUR                                                       
 
 

 
 
 

Za  schválenie  uznesenia  Obecného  zastupiteľstva číslo : VI. / 8 / 2012  
 hlasovali : 

Ing. Peter Čelko, Marián Kasák, Marián Ke čkéš, Marek Lisický,  Ing. Marek Šemelák,                                                
Ján Šima, Ing. Marek Vetter 

-    uznesenie VI ./ 8 / 2012 schválené -   
 

Uznesenie  Obecného  zastupite ľstva  bolo  schválené a zverejnené na Infokanáli se merovskej televízie d ňa 16.3.2012,  
zverejnené 17. 3.  2012  vo vitríne obce a web strá nke obce.   

 
 
 
Zapísala :     Ildikó SLÁVIKOVÁ       
 
            
 
Overovatelia :  Ing. Peter ČELKO 
                          Ing. Marek VETTER 
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