z 13. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva Semerovo
a zhromaždenia obyvateľov obce
ktoré sa konalo dňa 04. 03. 2017 od 16,00 hodiny v zasadacej miestnosti obce Semerovo

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A./ Schvaľuje:
1/ Udelenie „ceny starostu obce“ pre Ing. Petra Čelku za dlhoročnú prácu pri rozvoji obce Semerovo a
poďakovanie Ing. Branislavovi Arpášovi.
2/ Komunitný plán sociálnych služieb obce Semerovo na roky 2017 - 2022
3.a/ Menovanie p. Mariana Kasáka za člena Rady ZŠ Semerovo za OZ obce Semerovo
b/ Menovanie p. Mgr. Milana Mikulca za člena komisie na ochranu verejného záujmu
c/ Menovanie p. Ing. Pípovú za členku komisie o nezlučiteľnosti záujmov.
d/ Poverenie pre p. Juraja Preložníka na zvolávanie rokovania OZ
4./ Vypracovanie projektu a podanie žiadosti o NFP k vyhlásenej výzve Envirofondu „Zvyšovanie
energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania“ pre projekt
Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy MŠ v Semerove
5./ Vypracovanie a podanie žiadosti o NFP k vyhlásenej výzve „Zberný dvor obce Semerovo“
6./ Uzatvorenie zmluvy o spolupráci a poskytnutí komplexného poradenstva so združením „Projekty
Európskych Spoločností, o.z. pre rok 2017
7./ Odkúpenie technického zariadenia od divadelného súboru Úsmev z radosti v hodnote 1 237,50 €.

B./ Berie na vedomie:
1./ Vzdanie sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva Ing. Branislava Arpáša dňa 16. 12. 2016.
2./ Rozhodnutie starostu obce o udelení jednorázovej sociálnej výpomoci p Jaroslavovi Čechovi pri
umiestnení do zariadenia sociálnych služieb v Horných Obdokovciach vo výške 100,- Eur.
3./ Ročnú správu obecnej kontrolórky - kontrola vybavovania sťažností za rok 2016.
4./ Správu o kontrolnej činnosti za rok 2016.
5./ Úradný záznam činnosti OcP hliadok Dvory nad Žitavou na území obce Semerovo za október 2016
až február 2017.

C./ Konštatuje že:
1./ Náhradník na funkciu poslanca obecného zastupiteľstva, p. Ján Rozenberg, zložil zákonom
predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.
2./ Náhradník na funkciu poslanca obecného zastupiteľstva, p. Mgr. Milan Mikulec, zložil zákonom
predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.

D./ Poveruje starostu obce:
1./ zvolať 14. Obecné zastupiteľstvo v priebehu mesiacov máj – jún 2017.
2./ Vypracovaním projektu a podaním žiadosti o NFP k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný
finančný príspevok (žiadostí o NFP) zo zdrojov tohto operačného programu v rámci Špecifického
cieľa 4.3.1 „Zníženie energetickej náročnosti verejných budov“ pre budovu ZŠ Semerovo

3./ Vypracovaním projektu a podaním žiadosti o NFP k výzve Ministerstva vnútra SR v rámci
prevencie kriminality „Kamerový systém obce Semerovo.“
4./ Obstaranie a vypracovanie projektu na „komplexnú rekonštrukciu a prístavbu požiarnej zbrojnice
5./ Spracovanie návrhu rekonštrukcie a prekrytia terasy kultúrneho domu

E./ Poveruje finančno-rozvojovú komisiu posúdením žiadostí o pridelenie nájomného bytu
v nadstavbe ZS.

Za schválenie uznesenia Obecného zastupiteľstva číslo : VII. /13/2017 hlasovali:
Dušan Bagala, Marian Kasák, Mgr. Milan Mikulec, Ing. Gabriela Pípová, Juraj Preložník,
Ján Rozenberg, Ing. Marek Vetter

-

uznesenie VII./13/2017 schválené

Uznesenie Obecného zastupiteľstva bolo zverejnené vo vitríne obce a webe obce.

Marián Kečkéš, v.r. starosta obce
uznesenie podpísané 04. 03. 2017
Zapísala : Sláviková Ildikó, v.r

Overovatelia: Ing. Marek Vetter, v.r.
V Semerove dňa 04. 03. 2017

Mgr. Milan Mikulec, v.r.

Ján Rozenberg, v.r.

