
15. zasadnutie Obecného   zastupiteľstva
 

 O 

na 29. marca 2021
v obradnej miestnosti obce Semerovo

s nasledovným programom:
 

1. Otvorenie  zasadnutia Obecného zastupiteľstva
programu

2. Voľba návrhovej komisie
3. Vymenovanie
4. Menovanie náhradníčky za poslanca obecného 
5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 

2020 
6. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k

účtu obce za rok 2020
7. Záverečný účet obce za rok 2020
8. Majetkové priznanie starostu obce Semerovo
9. Zníženie nájmu za nebytový priestor 
10. Odpustenie nájmu za nebytový priestor 
11. Predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Semerovo 

Mgr. Milan Kováč
12. Odkúpenie nehnuteľnos

Jozefovi Ertingerovi
13. Nákup nehnuteľnosti vo vlastníctve COOP Jednota
14. Revitalizácia parku
15. Čistička odpadových vôd ZŠ
16. Oplotenie cintorína
17. Zmena účelu dotácie pre 

v Semerove a
18. Zrušenie verejnej obchodnej súťaže na nehnuteľnosť vo 

vlastníctve obce na Červenom majeri
19. Nákup nehnuteľnosti
20. Podanie projektu na zvyšovanie energetickej účinnosti budovy 

kultúrneho domu
21. Interpelácia poslancov
22. Informácie 

 

 

 

Z V O L Á V A                                                                     
. zasadnutie Obecného   zastupiteľstva

 v 8. volebnom období 

 B C E   S E M E R O V O 
 

29. marca 2021 so začiatkom  o 17,00 hod.
obradnej miestnosti obce Semerovo 

nasledovným programom: 

Otvorenie  zasadnutia Obecného zastupiteľstva
programu 
Voľba návrhovej komisie 

ymenovanie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
Menovanie náhradníčky za poslanca obecného 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k
účtu obce za rok 2020 
Záverečný účet obce za rok 2020 
Majetkové priznanie starostu obce Semerovo 
Zníženie nájmu za nebytový priestor - Hodis, s.r.o.
Odpustenie nájmu za nebytový priestor – kvetinárstvo YVETT

nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Semerovo 
Mgr. Milan Kováč 
Odkúpenie nehnuteľnosti v dedičskom konaní po poručiteľovi 
Jozefovi Ertingerovi 

nehnuteľnosti vo vlastníctve COOP Jednota
Revitalizácia parku 
Čistička odpadových vôd ZŠ 
Oplotenie cintorína 
Zmena účelu dotácie pre rodičovské združenie Priatelia školy 

Semerove a FC Semerovo 
Zrušenie verejnej obchodnej súťaže na nehnuteľnosť vo 
vlastníctve obce na Červenom majeri 

nehnuteľnosti od Kataríny Hatalovej 
Podanie projektu na zvyšovanie energetickej účinnosti budovy 
kultúrneho domu 
Interpelácia poslancov 
Informácie starostu obce a zástupcu starostu obce

Starosta obce
SEMEROVO

L Á V A                                                                     
. zasadnutie Obecného   zastupiteľstva 

hod. 

Otvorenie  zasadnutia Obecného zastupiteľstva, schválenie 

zapisovateľky 
Menovanie náhradníčky za poslanca obecného zastupiteľstva 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému 

Hodis, s.r.o. 
kvetinárstvo YVETT 

nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Semerovo – 

dedičskom konaní po poručiteľovi 

nehnuteľnosti vo vlastníctve COOP Jednota 

Priatelia školy 

Zrušenie verejnej obchodnej súťaže na nehnuteľnosť vo 

Podanie projektu na zvyšovanie energetickej účinnosti budovy 

zástupcu starostu obce 

Starosta obce 

SEMEROVO 



23. Diskusia 
24. Správa predsedu návrhovej komisie 
25. Záver 

    Mgr. Milan Mikulec, v.r., starosta obce Semerovo 
 


