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z 13. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva Semerovo
a
zhromaždenia obyvateľov obce
ktoré sa konalo dňa 15. 3. 2013 od 18, 3o hodiny v zasadacej miestnosti obce Semerovo

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A./ Schvaľuje:
1./ Audítorka preskúmala ročné účtovné výkazy Obce Semerovo a Základnej školy
Semerovo s odporúčaním obecnému zastupiteľstvu schváliť záverečný účet obce bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo Výsledok rozpočtového hospodárenia Obce Semerovo
a rozpočtovej organizácie Základnej školy za rok 2012 a záverečnú účet schvaľuje
bez výhrad.
Stanovisko obecnej kontrolórky s odporúčaním OZ záverečný účet schváliť.
Správu o kontrolnej činnosti obecného kontrolóra obce za rok 2012.
prílohy v zápisnici

za schválenie Výsledku rozpočtového hospodárenia Obce S e m e r o v o
a rozpočtovej organizácie Základnej školy za rok 2012 a záverečný účet bez výhrad
h l a s o v a l i : Ing. Peter Čelko, Marián Kasák, Marián Kečkéš, Daniela Litavská,
Marek Lisický, Ing. Marek Šemelák Ján Šima, Ing. Marek Vetter

- Záverečný účet Obec Semerovo za rok 2012 - schválený

2./ VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka v MŠ Semerovo vrátane
ŠJ MŠ, ŠKD a ŠJ v ZŠ Semerovo a na voľno-časovú aktivity žiakov 5 až 15 ročných
na rok 2013 a ďalšie roky.
prílohy v zápisnici

za VZN o výške dotácie na počet žiakov na prevádzku a mzdy v Materskej škole Semerovo vrátane ŠJ,
ŠKD a ŠJ pri ZŠ, voľno-časové aktivity žiakov od 5 do 15 rokov
h l a s o v a l i : Ing. Peter Čelko, Marián Kasák, Marián Kečkéš, Daniela Litavská,
Marek Lisický, Ing. Marek Šemelák Ján Šima, Ing. Marek Vetter
VZN o výške dotácie na počet žiakov na prevádzku a mzdy v Materskej škole Semerovo vrátane ŠJ, ŠKD a ŠJ pri ZŠ,
voľno-časové aktivity žiakov od 5 do 15 rokov - schválený

3./ VZN o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác
prílohy v zápisnici

za schválenie VZN o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác
h l a s o v a l i : Ing. Peter Čelko, Marián Kasák, Marián Kečkéš, Daniela Litavská,
Marek Lisický, Ing. Marek Šemelák Ján Šima, Ing. Marek Vetter

- VZN o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác - schválený

4./ uznesenia č. 13a / 150313 až 13i / 150313 :
13a/150313 poradenské služby verejného obstarávania na základe štyroch cenových ponúk : PROCESS
MANAGEMENT, s.r.o. Gaštanová 13, 811 04 Bratislava , Tatra Tender s.r.o., Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, For - Euro
consulting, s.r.o., Vilová 2, 851 01 Bratislava 5, Legal procurement, s.r.o., Rezedová 18,821 01 Bratislava na predmet

“Modernizácia VO v obci Semerovo“ z prostriedkov ES na základe dohody o poskytnutí NFP vykoná
a dohodu o vykonaní práce Obec uzavrie s najúspešnejším uchádzačom For - Euro consulting, s.r.o., Vilová 2,
851 01 Bratislava 5, v sume 2.400 EUR s DPH, výsledok prieskumu trhu na predmet obstarávania na základe troch
ponúk : Jozef Grappa, Daniel Gajdošík – Vaše bezpečie, CEVO s.r.o. Bratislava je najúspešnejší k
schválenej dotácii 189.928,20 EUR s DPH, suma je potrebná na vyhlásenie Verejného obstarávania.
Obec si je vedomá a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o dielo z 15.5.2010 so spoločnosťou Obviam Regio za
úspešnosť projektu po skončení verejného obstarávania. za 8 poslancov.,
13b/150313 dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 005/2009 so spol. Euro Com s.r.o. na vypracovanie
následnej monitorovacej správy k 15.3.2013 “ Revitalizácia centra obce Semerovo“ so záväzkom doplniť park
o fontánu. za 8 poslancov.,
13c/150313 odpredaj pozemku v KÚ Semerovo parc. Č.925/14 o výmere 53 m2 žiadateľovi Romanovi
Vanyovi, bytom Semerovo č.169 a schvaľuje v zmysle ust. zákona číslo 138/91 Zb. v znení neskorších
predpisov v spojení s ust.§ 4 ods. 1,2 zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Semerovo a
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uzavretie kúpnej zmluvy, medzi účastníkmi na kúpu nehnuteľností vedených katastrom nehnuteľností
z majetku Obce Semerovo, kat. úz. Semerovo v cene : 2 EUR za 1m2, zámer odpredať pozemok je
zverejnený: http://www.semerovo.eu/images/stories/oznam-o-zamere%20predat-pozemok-obce-r-vanyovi.pdf
samostatné hlasovanie: za predaj Ing. Peter Čelko, Marián Kasák, Marek Lisický, Ing. Marek Šemelák Ján Šima,
Ing. Marek Vetter,
proti predaju: Daniela Litavská, Marián Kečkéš.
13d/150313 uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle ust. zákona číslo 138/91 Zb. v znení neskorších
predpisov v spojení s ust.§ 4 ods. 1,2 zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Semerovo, na
kúpu nehnuteľností vedených katastrom nehnuteľností pre Obec Semerovo, kat. úz. Semerovo, na liste
vlastníctva číslo 1370 ako parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape, ako parc. číslo 223/2 –
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 474 m2, parc. číslo 223/5 – záhrady vo výmere 312 m2, parc. číslo
225 – záhrady vo výmere 1833 m2, rodinný dom súp. číslo 558 postavený na parcele číslo 223/2 vo
vlastníctve podľa zápisu na strane BLV pod por. č. 1) Tibor Kráľ v pomere ½ a BLV pod por. č. 2) Peter Kráľ
v pomere ½, v dohodnutej kúpnej cene 5 000 €, t.j. slovom päťtisíc eur. Zámer kúpiť dom je zverejnený:
http://www.nasezmluvy.sk//_UPLOAD/c30c808a-8b42-bb7311d0cd0bd7cc5bb3.pdf,
samostatné hlasovanie: za predaj Ing. Peter Čelko, Marián Kasák, Marián Kečkéš, Daniela Litavská, Ing. Marek Šemelák,
Ján Šima,
zdržal sa : Marek Lisický,
proti predaju : Ing. Marek Vetter,
13e/150313 uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle ust. § 9 ods. 2 písm. a) v spojení s ust. § 9a)
ods. 8 písm. e) zák. č. 138/91 Zb. v znení neskorších predpisov, odpredaj stavby v kat. úz. Semerovo
vedenú na liste vlastníctva číslo 1, ako dom súp. číslo 614 prenajímanou nadobúdateľkou Juliana
Baranyaiová rod. Baranyaiová, bytom 941 32 Semerovo č. 614, bol schválený obecným zastupiteľstvom
Obce Semerovo uznesením číslo VI./12/2012 zo dňa 15.12.2012. Uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle ust. § 9
ods. 2 písm. c) zák. čís. 138/91 Zb. v znení neskorších predpisov podlieha schváleniu obecným
zastupiteľstvom. zámer odpredať dom je zverejnený: http://www.nasezmluvy.sk//_UPLOAD/c30c808a-c1b94d213fdfc903d711ed1e.pdf, za 8 poslancov.
13f/150313 žiadosť o prehodnotenie výšky škody počas povodní v roku 2010 verifikačnou komisiou,
nakoľko pôvodne nahlásená výška škôd na majetku obce 91.000 EUR s pripočítaním 18,200 DPH ktorú obec
nepripočítala nakoľko nie je platiteľom, nám chýba 800 EUR do minimálnej výšku 110 000 EUR, ktorá je
potrebná na splnenie podmienok oprávnenosti žiadateľa na predloženie žiadosti o NFP výzvy 4.1a
Regenerácia sídiel ROP – samostatne dopytovo orientované projekty – obnova obcí postihnutých
povodňami. Obecné zastupiteľstvo prehlasuje, že skutočná výška zistených škôd počas odstraňovania
následkov povodní 2010 bola oveľa vyššia, za 8 poslancov.
13g/150313 zaradenie do evidencie záujemcov o nájomné byty Zitu Ivaničovú, Janu Tvoríkovú, za 8 posl.,
13h/150313 zakúpenie plávajúceho hasičského čerpadla pre DHZ, za 8 poslancov,
13ch/150313 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 1.4.2013
( priemerný plat v národnom hospodárstve za rok 2012 je 805 € x koeficient 1,98 ) + (Obecné zastupiteľstvo
môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 70 %) zvýšenie podľa hlasovania poslancov o 16,88 %, mesačný
plat starostu bude od 1. 4. 2013 : 1.863,oo EUR, za 8 poslancov (5 x 0%, 1 x 35%, 2 x 50%),
13i/150313 odporúčanie pre riaditeľstvo Materskej školy aby maximálny počet detí pre šk. rok
2013/2014 s celodennou starostlivosťou bol 25 detí, za 8 poslancov.

5. Plnenie uznesení a nariadení obce predložené starostom.

B./ Berie na vedomie :
1./ Uzatvorenie zmlúv so spoločnosťou Innovia s.r.o. Trnava na výstavbu 8 b.j.
2./ Verejné majetkové priznania starostu obce, obecnej kontrolórky a riaditeľky ZŠ, MŠ.
3./ Plnenie odstraňovania havarijných situácií obecných budov
(MKS, MŠ, Dom smútku, spevnené plochy cintorín, smerové tabule, ŠJ ZŠ, OZS)
4./ Osadenie retardérov, dokončenie priekopy pri Kontrových.

C./ Splnomocňuje starostu obce :
Zvolať 14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v júni 2013.
V Semerove, dňa 15. 3. 2013

Imrich Hrabovský, starosta obce
uznesenie podpísané 15. 3. 2013

za schválenie uznesenia VI./13/2013, ako celok h l a s o v a l i :
Ing. Peter Čelko, Marián Kasák, Marián Kečkéš, Daniela Litavská, Marek Lisický,
Ing. Marek Šemelák, Ján Šima, Ing. Marek Vetter
Uznesenie VI./13/2013 schválené
Uznesenie Obecného zastupiteľstva bolo schválené a zverejnené vo vitríne obce a web stránke obce dňa 15. 3. 2013.
Zapísala : Veronika Štefániková
Overovatelia : Marián Kečkéš a Bc. Jarmila Lehocká, obecná kontrolórka

