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z 2. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva Semerovo
zhromaždenia obyvateľov obce v priamom prenose na Infokanáli semerovskej televízie
s telefonickým spojením do rokovacej miestnosti
ktoré sa konalo dňa 28. 1. 2011 od 19, 3o hodiny v zasadacej miestnosti obce Semerovo

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A./ schvaľuje:
1./ Rozpočet Obce Semerovo na rok 2011.
Za schválenie „Rozpočtu Obce Semerovo na rok 2011“

h l a s o v a l i : Ing. Peter Čelko, Marián Kasák, Marián Kečkéš, Marek Lisický, Daniela Litavská,
PaedDr. Janka Mičeková, Ing. Marek Šemelák, Ján Šima, Ing. Marek Vetter

- Rozpočet Obce a ZŠ na rok 2011 schválený -

2./ uznesenia č. 1/a. 280111 až 1/h. 280111:
1a/ 280111 novelizovať „ Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce“ a „Zásady
s nakladaním s finančnými prostriedkami,
1b/ 280111 prenájom záhrady na osade Červený majer parc. č. 987/19 o výmere 1319 m2 za úhradu
dane z nehnuteľnosti + 10%,
1c/ 280111 Ing. Mareka Vettera, Jána Šimu, Mariána Kasáka za členov komisie na ochranu
verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce,
1d/ 280111 prevenciu proti túlavým psom, pri zistení majiteľa túlavého psa sa uloží pokuta 50€, Obec
zabezpečiť odchyt túlavých psov autorizovanou firmou,
1e/ 280111 zakúpiť 50 kusov nádob na smeti,
1f/ 280111 zaslať na Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Povodie dolnej Nitry Za hydrocentrálou 8
949 301 NITRA žiadosť so zámerom Obce Semerovo o prenájom Branovského potoka v KÚ obce,
1g/ 280111 vyhlásiť Verejné obstarávanie na vypracovanie štúdie vybudovania priekopy na križovatke
št. cesty a odbočky Semerovo a Čechy, miestnej komunikácie pri Potočnej ulici, priepust pri Bajlových smer
Čechy, priepust pod cestou na RAB,
1h/ 280111 viesť pomocnú evidenciu reprezentačného fondu a využívania služobného vozidla.

B./ berie na vedomie :
1. Plnenie uznesení a nariadení obce a informáciu o činnosti obecného úradu od ostatného
obecného zastupiteľstva po dnešné zasadnutie Obecného zastupiteľstva.
2. Výsledok inventarizácie majetku obce k 31. 12. 2010.

C./ splnomocňuje starostu obce :
Zvolať 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva po doručení audítorskej správy o Účtovnej
závierke Obce a Základnej školy za rok 2010 v termíne 18. marca 2011 o 18,00 hod.
V Semerove, dňa 28. 1. 2011

Imrich Hrabovský, starosta obce
uznesenie podpísané

Za schválenie uznesenia Obecného zastupiteľstva číslo : VI. / 2 / 2011 hlasovali :
Ing. Peter Čelko, Marián Kasák, Marián Kečkéš, Marek Lisický, Daniela Litavská,
PaedDr. Janka Mičeková, Ing. Marek Šemelák, Ján Šima, Ing. Marek Vetter

-

uznesenie VI ./ 2 / 2011 schválené -

Uznesenie Obecného zastupiteľstva bolo zverejnené a vyhlásené 28. 1. 2011
v priamom prenose na Infokanáli semerovskej televízie, následne na videotexte a vo vitríne obce a webe obce.
Zapísala : Veronika Štefániková v.r.
Overovatelia : Oľga Lamyová, obecná kontrolórka v.r.
Marián Kečkéš v.r.

