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z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Semerovo
zhromaždenia občanov obce v priamom prenose na Infokanáli semerovskej televízie
s telefonickým spojením do rokovacej miestnosti
ktoré sa uskutočnilo dňa 22. 4. 2010 od 19, oo hodiny v zasadacej miestnosti obce Semerovo

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A./ schvaľuje :
1. Novelu Štatútu obce Semerovo

s poriadkom odmeňovania poslancov OZ v

jednotlivých

paragrafoch, podľa novelizácie zákona 369/1990 Zb.
Za

schválenie

novely

Štatútu
obce
Semerovo
hlasovali :
Dušan BAGALA, Ing. Peter ČELKO, Ľudmila DZUREJOVÁ, JUDr. Helena KONTROVÁ, Milan LOBODÁŠ,
Miroslav SLOBODNÍK, Ing. Marek ŠEMELÁK, Ján ŠIMA, Anna ŠURÁNIOVÁ
- novela Štatútu obce Semerovo schválená -

2./ Uznesenia číslo 21a / 220410 až 21u / 220410 :
21a/ 220410 novelu Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva,
21b/ 220410 podanie žiadostí na MF SR ,,modernizácia Domu smútku“, MP SR „ výmena okien na MŠ“,
MŠ SR čiastočná výmena veľkoplošných okien ZŠ,
21c/ 220410 súhlas s osadením dopravnej značka B6 na komunikácii č. p, 847 cez farmu RAB,
21d/ 220410 zahájiť jednanie o projektoch a výstavbe nájomného domu 8b.j. na Panskej lúke,
21e/ 220410 nesúhlas s výstavbou nájomných domov pri cintorínoch pri budúcom areáli Hydronov,
21f/ 220410 predlžuje PZ Henriete Kajanovej, učiteľke MŠ do 31. 7. 2011,
21g/ 220410 zapojenie Obce Semerovo do Maľovanej mapy Nových Zámkov s reklamným rámčekom
našej obce, objednanie štátnych symbolov do oboch školských zariadení,
21h/ 220410 ozvučenie “Domu smútku“,
21ch/ 220410 neschvaľuje odovzdanie Polyfunkčného obytného domu do správy Bytkonfort s.r.o.,
21i/ 220410 objednanie 80 kusov čalunených stoličiek ISO za 12 € do MKS,
21j/ 220410 objednanie obrazov svätých do RKFK a vyhľadanie najlacnejšieho dodávateľa na opravu
strechy RKFK. Obrazy a GO strechy je dar obce k 800. výročiu,
21k/ 220410 uzavretie zmluvy s ÚPSVaR N. Zámky na 2 miesta UoZ podľa § 52a./, 3 miesta UoZ podľa
50i./ a podanie žiadosti na aktivačné práce podľa §52 pre 29 UoZ,
21l/ 220410 požiadavku na projektanta, dodávateľa a investora stavby „ Semerovo – zahustenie TS,
VN,NN „ vyriešiť žiadosť Obce, aby v stavbe „SO 03 Rekonštrukcia NN a domových prípojok“ na nových
stĺpoch, vyriešil a navrhol umiestnenie obecného VO, MR a KTV,
21m/ 220410 Kronikárske zápisy za rok 2007,
21n/ 220410 výzvu všetkým občanom Obce Semerovo, že skládka TKO je v KOLTE, uloženie odpadu
mimo skládky je trestným činom. Aj napriek tejto skutočnosti je množstvo nelegálnych skládok o ktorých
vieme a bojujeme s nimi a je množstvo o ktorých vieme len s oznámení. Očakávam návrhy poslancov –
uzatvorenie ciest,
21u/ 220410 okamžité uzatvorenie školského areálu a športového areálu Základnej školy z dôvodu
vandalstva a ničenia majetku. VSTUP NA ŠPORTOVISKÁ POVOLENÝ, len žiakom, pedagógom, personálu
Základnej školy : v zimnom období do 18,oo hod, v letnom období do 19,oo hod.!
CUDZÍM JE VSTUP DO AREÁLU ZŠ ZAKÁZANÝ ! Výnimku udeľuje starosta obce!

3. plnenie uznesení a nariadení obce

2

B./ Berie na vedomie body č. 1. – 13. :
1./ Pracovný a organizačný poriadok, poriadok odmeňovania zamestnancov obce
vydal starosta obce 1.4.2010.
2./ Plnenie príjmov a výdavkov za I. štvrťrok 2010, nové platové dekréty starostu,
zástupcu starostu a obecnej kontrolórky od 1.4.2010.
3./ Schválenie žiadosti ,, Revitalizácia centra obce“ ministrom výstavby a regionálneho rozvoja.
4./ Prevzatie požiarnej Avie 31 DVS 12 z roku 1987 na prepravu 7+1 osôb bez STK
od 16. 2. 2008. Obec vyjadruje sklamanie nad nevyužiteľnosťou tohto vozidla pre DHZ.
Vozidlo ponúkne na odpredaj alebo dar vráti, ak sa dá.
5./ Schválenie „Preberacieho protokolu matričnej agendy z r. 1903-1906, 1948, 1976,
1978-1990, 1992-1994, 1978-1994 a odovzdanie týchto dokumentov do Štátneho archívu MV
SR Nitra, pobočka N. Zámky.
6./ Výzvu výboru a hráčom „A“ mužstva FC Semerovo na dôstojné ukončenie
historického pôsobenia v V. lige a pripraviť mužstvo na Okresnú súťaž.
7./ Termín stretnutia a turnaja Semerovo - Šatov- Nisko by mal byť 26. 6. 2010.
8./ Informáciu o pripravovanom programe HODY 2010.
9./ Zhotovenie novej pamätnej tabule Oslobodenia obce, a pripraviť návrh
s umiestnením urnovej steny na cintoríne.
10./ Pripravuje sa projekt VO, oprava HZ – dotácia MP SR.
11./ Vynikajúci výsledok Monitoru 2010 v 9. ročníku ZŠ.
12./ Prípravu volieb 2010.
13./ Správu o reprezentácii Obce a ZŠ učiteľmi v Dubline v Írsku, starosta sa nemohol zúčastniť a preto nahradí Obci cenu letenky zníženú o vrátený poplatok.

C./ Splnomocňuje starostu obce :
Zvolať 22. Obecné zastupiteľstvo koncom júna, alebo začiatkom júla 2010.

V Semerove, dňa 22. 04. 2010
Imrich Hrabovský, starosta obce v.r.
Za schválenie uznesenia Obecného zastupiteľstva číslo : V. / 21 / 2010 , ako celok h l a s o v a l i :
Dušan BAGALA, Ing. Peter ČELKO, Ľudmila DZUREJOVÁ, JUDr. Helena KONTROVÁ, Milan LOBODÁŠ,
Miroslav SLOBODNÍK, Ing. Marek ŠEMELÁK, Ján ŠIMA, Anna ŠURÁNIOVÁ
-

schválené uznesenie -

Uznesenie Obecného zastupiteľstva bolo zverejnené 22. 4. 2010 v priamom prenose na Infokanáli semerovskej televízie,
následne na videotexte, vo vitríne obce a na web stránke obce

