z 3. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva Semerovo
a zhromaždenia obyvateľov obce
ktoré sa konalo dňa 27. 3. 2015 od 17, oo hodiny v zasadacej miestnosti obce Semerovo

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A./ Schvaľuje:
1./ Záverečný účet obce na rok 2014
Za schválenie Záverečného účtu Obce Semerovo na rok 2014 bez výhrad
h l a s o v a l i:

Dušan Bagala, Ing. Peter Balogh, Mgr. Jana Baloghová, Ing. Peter Čelko, Juraj Preložník,
Marián Kečkéš
- Záverečný účet obce na rok 2014 schválený bez výhrad prílohy v zápisnici
2./ Návrh na 1. úpravu rozpočtu obce
Za schválenie úpravy rozpočtu obce h l a s o v a l i:

Ing. Branislav Arpáš, Dušan Bagala, Ing. Peter Balogh, Mgr. Jana Baloghová, Ing. Peter Čelko,
Ing. Gabriela Pípová, Juraj Preložník, Marián Kečkéš, Ing. Marek Vetter,
- 1. Úprava rozpočtu obce schválená prílohy v zápisnici
3./ Uznesenia číslo 3a/270315 až 3j/270315:
3a/270315 – OZ schvaľuje podanie žiadosti na Slovenskú záručnú a rozvojovú banku na
poskytnutie priameho úveru vo výške 170 619,62 € na prefinancovanie investičnej
akcie „Modernizácia verejného osvetlenia v obci“ v rámci operačného programu
„Konkurenciaschopnosť a hospodársky rast“ a súčasne splnomocňuje zástupcu
starostu obce Mariána Kečkéša na rokovanie so SZRB.
3b/270315 – OZ schvaľuje podanie žiadosti na UPSVaR o poskytnutia finančného príspevku na
podporu vytvárania pracovných miest pre znevýhodnených UoZ v počte 10 osôb,
zároveň splnomocňuje zástupcu starostu Mariána Kečkéša rokovať s ÚPSVaR.
3c/270315 OZ ukladá finančno-investično-rozvojovej komisii prerokovať ponuky na prevádzkovanie
káblového televízneho signálu – digitalizácia káblovej televízie.
3d/270315 OZ ukladá zástupcovi starostu pokračovať v rokovaní s Obcou Palárikovo na
zapojení sa do separovaného zberu organizovaného Obcou Palárikovo
3e/270315 OZ súhlasí s vybudovaním bezbariérového chodníka v MŠ spoločnosťou GERKO

vo výške predloženej cenovej ponuky (víťazná ponuka z troch ponúk).
3f/270315 OZ ukladá zabezpečiť výberové konanie na opravu havarijného stavu kanalizácie
v miestnom kultúrnom stredisku – hrubý odhad nákladov – 1 000,- Eur.
3g/270315 OZ súhlasí s odstránením nedostatkov zistených odbornou prehliadkou z krízového
riadenia OÚ Nové Zámky na „siréne“.
3h/270315 OZ schvaľuje dotáciu pre spolok chovateľov poštových holubov vo výške 130,- Eur.
3i/270315 OZ poveruje poslanca obecného zastupiteľstva – Ing. Petra Balogha – vstúpiť do
rokovania so SSC vo veci vybudovania prechodu a chodníka na štátnej ceste pri
rodinnom dome p. Czupekovej smerom na Obec Čechy.

3j/270315 OZ poveruje JUDr. Helenu Kontrovú na vyžiadanie záväzného výkladu zákona z MS SR

vo veci trestného rozkazu OT 26/2015-28 Okresného súdu Nové Zámky zo dňa 19. 03.
2015.

B./ Berie na vedomie:
1./ Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2014
2./ Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu za rok 2014
3./ Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2014 – obce aj základnej školy
4./ Odovzdanie stanoviska a zahájenie prác na rekonštrukcii VO
5./ Petíciu občanov s vyjadrením súhlasu za pokračovanie Jána Šimu vo funkcii starostu
6./ Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru Ivety Richterovej, Vojtecha Valkóa
7/ Ďakovný list za udelenie najvyššých ocenení obce bývalého starostu obce Imricha
Hrabovského.
8./ Podanie majetkového priznania starostu obce Jána Šimu, obecnej kontrolórky obce
Bc.Jarmily Lehockej, riaditeľky ZŠ PaedDr.Janky Mičekovej a riaditeľky MŠ Gabriely
Kečkéšovej.
9./ Plnenie uznesení a nariadení obce podľa informácií, ktoré predložil zástupca starostu.

C./ Splnomocňuje zástupcu starostu obce:
Zvolať 4. Obecné zastupiteľstvo v termíne jún 2015.
V Semerove, dňa 27.3. 2015

Marián Kečkéš - zástupca starostu obce v.r.
uznesenie podpísané 27. 03. 2015

Za schválenie uznesenia Obecného zastupiteľstva číslo : VII. / 3 / 2015 hlasovali :
Ing. Branislav Arpáš, Dušan Bagala, Ing. Peter Balogh, Mgr. Jana Baloghová, Ing. Peter Čelko,
Ing. Gabriela Pípová, Juraj Preložník, Marián Kečkéš, Ing. Marek Vetter

-

uznesenie VII./3/2015 schválené -

Uznesenie Obecného zastupiteľstva bolo zverejnené vo vitríne obce a webe obce.
Zapísala :
Veronika Štefániková, v.r.
Overovatelia :
Bc. Jarmila Lehocká, obecná kontrolórka, v.r.
Ing. Marek Vetter, v.r.
Ing. Branislav Arpáš, v.r.

