
18. zasadnutie Obecného   zastupiteľstva
 

 O

na 22. októbra
v obradnej miestnosti obce Semerovo

s nasledovným programom:
 

1. Otvorenie  zasadnutia Obecného zastupiteľstva
programu 

2. Vymenovanie
3. Voľba návrhovej komisie
4. Predaj nehnuteľného majetku obce LV 672, p.č. 103 

číslo 404 
5. Predaj nehnuteľného majetku obce LV 51, p.č. 8/7 a

číslo 307 
6. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Semerovo č. 2/2021 spádovej 

materskej školy v
s trvalým pobytom v

7. Komunitný plán sociálnych služieb
2030 

8. Žiadosť o vydanie súhlasného stanoviska obce s
zámerom NEOPREVENT, s.r.o.

9. Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce parc
909/131 a 918 

10. Zámer o kúpu nehnuteľného majetku LV 866, p.č. 33 a
dom so súpisným číslom 343  

11. Správa audítora z
a základnej školy za rok 

12. Správa audítora z
a konsolidovanej výročnej správy obce za rok 2020

13. Interpelácia poslancov
14. Informácie starostu obce
15. Diskusia 

 

 

 

Z V O L Á V A                                                                     
. zasadnutie Obecného   zastupiteľstva

 v 8. volebnom období 

O B C E   S E M E R O V O 
 

22. októbra 2021 so začiatkom  o 17,00 hod.
obradnej miestnosti obce Semerovo 

nasledovným programom: 

Otvorenie  zasadnutia Obecného zastupiteľstva

ymenovanie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
Voľba návrhovej komisie 
Predaj nehnuteľného majetku obce LV 672, p.č. 103 

Predaj nehnuteľného majetku obce LV 51, p.č. 8/7 a

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Semerovo č. 2/2021 spádovej 
materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce pre deti 

trvalým pobytom v obci, v ktorej plnia predprimárne vzdelávanie
Komunitný plán sociálnych služieb obce Semerovo na roky 2021

vydanie súhlasného stanoviska obce s investičným 
zámerom NEOPREVENT, s.r.o. 

odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce parc
918 – Mikuláš Luzsica s manželkou 

kúpu nehnuteľného majetku LV 866, p.č. 33 a
dom so súpisným číslom 343   
Správa audítora z overenia individuálnej účtovnej závierky obce 

základnej školy za rok 2020 
Správa audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky 

konsolidovanej výročnej správy obce za rok 2020
Interpelácia poslancov 
Informácie starostu obce 

Starosta obce
SEMEROVO

L Á V A                                                                     
. zasadnutie Obecného   zastupiteľstva 

hod. 

Otvorenie  zasadnutia Obecného zastupiteľstva, schválenie 

zapisovateľky 

Predaj nehnuteľného majetku obce LV 672, p.č. 103 a 104, súpisné 

Predaj nehnuteľného majetku obce LV 51, p.č. 8/7 a 8/8, súpisné 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Semerovo č. 2/2021 spádovej 
zriaďovateľskej pôsobnosti obce pre deti 

lnia predprimárne vzdelávanie 
obce Semerovo na roky 2021-

investičným 

odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce parc. č. 909/63, 

kúpu nehnuteľného majetku LV 866, p.č. 33 a 34, rodinný 

overenia individuálnej účtovnej závierky obce 

overenia konsolidovanej účtovnej závierky 
konsolidovanej výročnej správy obce za rok 2020 

Starosta obce 

SEMEROVO 



16. Správa predsedu návrhovej komisie 
17. Záver 

 
 
 
 
 

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


