
   
 
 

 
zo slávnostného  zasadnutia 

Obecného zastupite ľstva obce Semerovo  
         a zhromaždenia obyvate ľov obce  

 
ktoré  sa  konalo  d ňa  30. 10. 2015  od  18,00  hodiny  v  obradnej  mi estnosti  obce  Semerovo  

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO 

A./ berie na vedomie:  

VII/6/2015 - 1./  Vzdanie sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva Mariána Kečkéša    
                              k dnešnému dňu. 
VII/6/2015 - 2./ Správu o výsledku volieb v obci na funkciu starostu obce, prednesenú   
                             predsedkyňou miestnej volebnej komisie. 
VII/6/2015 - 3./  Vystúpenie starostu obce 
VII/6/2015 - 4./  Poverenie starostu obce Mariána Kečkéša na výkon funkcie zástupcu starostu obce  
                             pre p. Ing. Mareka Vettera v súlade s § 13 zákona o obecnom zriadení. 
VII/6/2015 - 5./  Overenie mandátu starostu obce a náhradníka poslanca OZ 
VII/6/2015 – 6./ Dodatok k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu medzi účastníkmi Obcou 
Dvory nad Žitavou a Obcou Semerovo na zabezpečovanie výkonu prenesených úloh štátnej správy 
v školstve a školskej samospráve podľa §2 zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a  o  zmene a doplnení niektorých zákonov v rozsahu zákona č. 416/2001 Z.z. 
o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky. 
B./ konštatuje, že:  
VII/6/2015 - 1./ novozvolený starosta obce Marián Kečkéš zložil zákonom predpísaný sľub starostu  
                            obce a slávnostne prevzal insignie obce z rúk predsedníčky miestnej volebnej   
                            komisie. 
VII/6/2015 - 2./ náhradník na funkciu poslanca obecného zastupiteľstva, p, Marián Kasák, zložil 
zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 
C./ poveruje  výkonom funkcie sobášiaceho i zástupcu starostu Ing. Mareka Vettera 
D./ schva ľuje:  
VII/6/2015 – 1./ VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 

Za  schválenie uznesenia VII/6/2015-D-1   h l a s o v a l i: 
Ing. Branislav Arpáš, Ing. Peter Balogh, Mgr. Jana Baloghová, Ing. Peter Čelko,   Marián Kasák, Ing. Gabriela 

Pípová, Juraj Preložník, Ing. Marek Vetter  
-    VZN schválené   

E./ Odporú ča  starostovi obce:   
zvola ť 7.  obecné zastupite ľstvo  v termíne 11. december 2015. 
 

V Semerove, d ňa 30. 10.  2015  
 
                                          

                                                                                    Marián Ke čkéš, v.r., starosta obce   
                                                           uznesenie podpísané 30. 10. 2015 
 
Zapísala:   Štefániková        
 
Overovatelia:  Bc. Jarmila Lehocká 
 
                          Ing. Marek Vetter 
 

Za  schválenie  uznesenia  Obecného  zastupite ľstva číslo VII/6/2015  hlasovali:  
Ing. Branislav Arpáš, Dušan Bagala, Ing. Peter Balog h, Mgr. Jana Baloghová, Ing. Peter Čelko,                              

Marián Kasák, Ing. Gabriela Pípová, Juraj Preložník, Ing. Marek Vetter  
-    uznesenie VII/6/2015 schválené -   

Uznesenie  Obecného  zastupite ľstva  bolo  zverejnené vo vitríne obce a webe obce.   


