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                            z  2. mimoriadneho  zasadnutia 
                                               Obecného   zastupiteľstva   Semerovo 

                       a 
                        zhromaždenia obyvateľov obce 

       
ktoré  sa  konalo  dňa  20. 8.  2014  od  19:00  hodiny  v  zasadacej  miestnosti  obce  Semerovo 

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO 
 

A. Berie na vedomie   
1./ Písomné oznámenie Daniely Litavskej o vzdaní sa poslaneckého mandátu k termínu 
1.8.2014.  
2./ Správu audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke Obce Semerovo k 31.12.2013. 
3./ Správu  o  výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  Základnej školy,  
Semerovo č.110 za školský rok 2013/2014.  
4./ Ukončenie   verejného  obstarávania  EU projektu „Rekonštrukcia VO v obci Semerovo“ a jeho 
zaslanie na kontrolu a schválenie riadiacemu orgánu SIEA a vypracovanie monitorovacej správy.  
V prípade neschválenia VO požiadať o zrušenie Zmluvy o NFP medzi Obcou a SIEA. 
 

B. Konštatuje že,  Dušan BAGALA dňa 20. 8. 2014 prevzal osved čenie poslanca a zložil 
sľub poslanca obecného zastupite ľstva. 
 

C. Zamieta  aj druhý návrhu spol. Prospekt s.r.o. Nové Zámky na  dofinancovanie výstavby 
7.b.j nájomných bytov nadstavbou MŠ v akejko ľvek sume s odôvodnením : stavba by prekro čila 
zákonom stanovenú výšku nákladu na 1/m2 nájomného b ytu, čím by obec prišla o možnos ť 
odkúpenia bytov prostredníctvom ŠFRB a MVaRR SR, od kúpenie bytov prostredníctvom úveru 
je pre obec neprijate ľné. Záporný hospodársky výsledok predloženej rekapi tulácie rozpo čtu 
výstavby dokumentuje, že bytovka bude realizovate ľná len pri znížení kvality materiálu čo nie je 
pre obec prijate ľné. 
  
D. Schva ľuje:  
1./ Zotrvanie Základnej školy, Semerovo č. 110, 941 32 Semerovo na základe Smernice č.34/2014, pod 
gesciou Okresného úradu v Nitre - Odboru školstva. 
2./ Zahájenie opravy nájomného bytu č. 2, po jeho ukon čení tento prideli ť pod ľa žiadosti Mgr. Kataríne 
Haulíkovej – zámena, nájomníkom bytu č. 1 po ukon čení opravy bytu č.2 a pres ťahovaní bude Ľubica 
Bóriková. Uvo ľnený jednoizbový byt bude pridelený na októbrovom O Z. 
3./ Zamieta žiados ť RAB spol. s r.o. Semerovo na spolufinancovanie opr avy cesty vo vlastníctve RAB.  
4./ Menovanie člena Rady školy pri ZŠ poslanca Mariána Kasáka.  
 
 
 
V Semerove, d ňa  20. 8. 2014                                               
 
                                                                                                 Imric h Hrabovský, starosta obce 
                                                                                                      uznesenie podpísané 20. 8. 2014 
 
 

za  schválenie uznesenia    
 h l a s o v a l i  : Dušan Bagala, Ing. Peter Čelko,  PaedDr. Janka Mičeková, Marián Kasák,     

                              Marek Lisický, Ing. Marek Šemelák, Ján Šima, Ing. Marek Vetter      
 

Uznesenie  Obecného  zastupite ľstva  bolo  schválené a zverejnené vo vitríne obce a web stránke obce d ňa 20.8.2014  
 
  
Overovatelia :   
                         poslanci  


