
   
 
 

z 15.  zasadnutia 
Obecného   zastupite ľstva   Semerovo  

         a zhromaždenia obyvate ľov obce  
ktoré  sa  konalo  dňa  30. 06. 2017  od  19.00  hodiny  v  zasadacej  miestnosti  obce  Semerovo 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO 

A./ Schva ľuje:  
1./ prvú úpravu rozpočtu obce a základnej školy na rok 2017. 

       Za schválenie hlasovali: Dušan Bagala, Mgr. Jana Baloghová,  Marián Kasák, Ing. Gabriela Pípová, Juraj Preložník, 
Ján Rozenberg,  Ing.  Marek Vetter 

Uznesenia 2a./ až 2d./: 
2a./ plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2017 
 
2b./ výsledky verejných obstarávaní k projektom: „Zvýšenie energetickej ú činnosti budovy MŠ v  
      obci Semerovo“, „Oprava rodinného domu č. 476 v obci Semerovo", „Modernizácia terasy  
      domu kultúry"  
 
2c./ Dodatok č. 1 k internej smernici č. 1/2016 o verejnom obstarávaní pre  OBEC SEMEROVO 
       v zmysle zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 
2d./ Zriadenie špecializovanej triedy v Základnej škole Semerovo pre školský rok 2017/2018 v zmysle  
       platného školského zákona. 
 

 
      B./ Berie na vedomie:  
 
        1./ Informáciu starostu - pre voľby do orgánov samosprávnych krajov dňa 04. 11. 2017 bude v obci 

jeden volebný okrsok, volebná miestnosť  - zasadačka obecného úradu, zapisovateľka okrskovej 
volebnej komisie Soňa Slobodníková, organizačno-technická pracovníčka Veronika Štefániková.  
Umiestnenie volebných plagátov zaregistrovaných kandidátov určuje VZN č. 3/2015. 

 
     C./ Poveruje:   

1./ Hlavnú kontrolórku vykonaním kontrolnej činnosti podľa predloženého plánu kontrolnej činnosti 
2./ Starostu obce preverením možnosti nápravy zmluvného vzťahu. 
3./ Starostu obce  na zadanie vypracovať projektovú  dokumentáciu na rekonštrukciu budovy  
     hasičskej zbrojnice. 
4./ Starostu obce zvolať 16. Obecné zastupiteľstvo v 08. 09. 2017. 
 
                                        

Za  schválenie  uznesenia  Obecného  zastupite ľstva číslo: VII. /15/2017  hlasovali:  
Dušan Bagala, Mgr. Jana Baloghová, Marian Kasák,  

 Ing. Gabriela Pípová,  Juraj Preložník,  Ján Rozen berg, Ing. Marek Vetter  
-    uznesenie VII./15/2017 schválené  

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

                                                                                          Marián Ke čkéš, starosta obce, v.r.  
                                                                     uznesenie podpísané 30. 06. 2017 
Zapísala: So ňa Slobodníková 
 
 
Overovatelia:  Ing. Vetter Marek                Ján  Rozenberg                              Juraj Prelo žník 




