
22. zasadnutie Obecného   zastupiteľstva
 

 O

na 9. septembra
v obradnej miestnosti obce Semerovo

s nasledovným programom:
 

1. Otvorenie  zasadnutia Obecného zastupiteľstva

2. Vymenovanie

3. Voľba návrhovej komisie

4. Návrh na 2. úpravu rozpočtu obce a

5. Žiadosť o  odkúpenie

Čimová rod. 

6. Žiadosť o prenájom priestorov kuchyne, jedálne a

Semerovo 

7. Úprava fondu opráv v

8. Dodatky k nájomným zmluvám 

polyfunkčnom dome

9. Dodatok k zmluve o

10.  Správa audítora z

a základnej školy za rok 2021

11. Správa audítora z

a konsolidovanej výročnej správy za rok 2021

12. Aktualizácia povodňového plánu obce

13. Správa riaditeľky Základnej školy a

o pripravenosti 

14. Interpelácia poslanc

15. Informácie starostu obce

16. Diskusia 

17. Správa predsedu návrhovej komisie

 

 

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 
 

septembra 2022 so začiatkom  o 18,00 hod.
obradnej miestnosti obce Semerovo 

nasledovným programom: 

zasadnutia Obecného zastupiteľstva, schválenie programu

ymenovanie overovateľov zápisnice a zapisovateľky

Voľba návrhovej komisie 

Návrh na 2. úpravu rozpočtu obce a ZŠ na rok 2022 

odkúpenie priľahlého pozemku 648/16 a 648/28 

rod.  Farkašová 

prenájom priestorov kuchyne, jedálne a

Úprava fondu opráv v obytnom polyfunkčnom dome  

nájomným zmluvám o nájme bytov v obytnom 

polyfunkčnom dome 

zmluve o opakovanom nájme domu č. 476 

Správa audítora z overenia individuálnej účtovnej závierky obce 

základnej školy za rok 2021 

Správa audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky 

konsolidovanej výročnej správy za rok 2021 

Aktualizácia povodňového plánu obce 

Správa riaditeľky Základnej školy a riaditeľky Materskej školy 

pripravenosti na školský rok 2022/2023 

Interpelácia poslancov 

Informácie starostu obce 

Správa predsedu návrhovej komisie 

Starosta obce
SEMEROVO

. zasadnutie Obecného   zastupiteľstva 

hod. 

, schválenie programu 

zapisovateľky 

648/28 – Klaudia 

prenájom priestorov kuchyne, jedálne a stien v MKS 

 

obytnom 

  

overenia individuálnej účtovnej závierky obce 

overenia konsolidovanej účtovnej závierky 

Materskej školy 

Starosta obce 

SEMEROVO 



18. Záver 

 

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


