
 

 

Z V O L Á V A 
2. zasadnutie Obecného   zastupiteľstva 

 v 9. volebnom období 

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

na 13. decembra 2022 so začiatkom  o 19,00 hod. 
v obradnej miestnosti obce Semerovo 

s nasledovným programom: 
 

1. Otvorenie  zasadnutia Obecného zastupiteľstva, schválenie programu 
2. Vymenovanie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
3. Voľba návrhovej komisie 
4. Návrh na 3.úpravu rozpočtu obce a základnej školy na rok 2022 
5. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce a základnej 

školy na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 
6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2023 
7. Rozpočet obce a základnej školy na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 

2025 
8. Dodatok č. 21 k Zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu s mestom 

Nové Zámky 
9. Vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku 

a záväzkov Obce, MŠ a ZŠ k 31. 12. 2022 
10. Návrh na pridelenie finančných prostriedkov pre žiadateľov na rok 2023 
11. Odpis nevymožiteľných pohľadávok 
12. VZN č. 2/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej 

jedálni pri ZŠ a v školskej jedálni pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Obce Semerovo 

13. VZN č. 3/2022 o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady 

14. VZN č. 4/2022 o miestnych daniach 
15. Určenie jedného poslanca za zástupcu obce Semerovo do valného 

zhromaždenia a pracovníka obce Semerovo do dozornej rady združenia 
Dvory a okolie - združenie obcí 

16. Majetkové priznanie starostu obce 
17. Kronikárske zápisy za rok 2021 
18. Verejná obchodná súťaž na predaj majetku obce Semerovo LV 672 
19. Verejná obchodná súťaž na predaj majetku obce Semerovo LV 51 
20. Interpelácia poslancov 

Starosta obce 

SEMEROVO 



21. Informácie starostu obce 
22. Diskusia 
23. Správa predsedu návrhovej komisie 
24. Záver 

 

Ing. Peter Čelko, v.r., starosta obce Semerovo 
 


