ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolných Semerovciach konaného dňa 20.11.2017.
Prítomní boli:
1.Starosta obce
2.Hlavná kontrolórka
3. Poslanci OZ

Vendelín Baláž
Agnesa Tureková, Ing.
Mária Bócová
Peter Škubla
Štefan Tauber
Henrich Csóvány, Ing.
Jozef Hólya

4. Pracovníčky OcÚ

Katarína Močárová
Mária Tatárová

5. Neprítomný

Mária Tatárová – ospravedlnená
Ing. Csóvány Henrich – ospr.
Hólya Jozef - ospr.

6. Ďalší prítomný /občania obce /

Alena Štefanecová
Priska Zolcerová
Mária Háršová

Rokovanie
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Vendelín Baláž privítaním
prítomných. Konštatoval, že sú prítomní všetci poslanci OZ, preto je zastupiteľstvo uznášania
schopné. Za overovateľov zápisnice určil Máriu Bócovú a Štefan Tauber.
Potom oboznámil prítomných s programom rokovania.
Poslanci program zasadnutia obecného zastupiteľstva jednomyseľne schválili.
1. Kontrola plnenia uznesení
Hlavná kontrolórka obce Ing. Tureková sa spýtala starostu obce , že či sa mu podarilo
niečo vybaviť s Cirkvou ohľadne nájmu pozemku – cintorína. Starosta obce p. Vendelín
Baláž odpovedal, že ešte zo strany cirkvi na jeho list nedostal odpoveď. Ďalej HK sa spýtala,
či sa už poinformoval v Leviciach na dopravnom o možnostiach čo sa týka problematiky
bezpečné prechádzanie cez cestu I. triedy .Starosta ubezpečil prítomných že je to v štádií
vybavovania
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2. Plán kontrolnej činnosti HK obce Dolné Semerovce na 1. Polrok 2018
Plán kontrolnej činnosti HK obce Dolné Semerovce na 1. Polrok 2018 bola doručená
poslancom OZ spolu s pozvánkou. Poslanci OZ plán kontrolnej činnosti schválili.
3. Záznam HK o vykonanej kontrole kapitálového rozpočtu k 30.9.2017
Záznam HK o vykonanej kontrole kapitálového rozpočtu k 30.9.2017 bola doručená
spolu s pozvánkou. Poslanci OZ správu brali na vedomie.
4. Určenie predsedu a členov inventarizačnej komisie
Za účelom inventarizácií majetku obce a inventarizácie materiálu civilnej ochrany je
potrebné zriadiť inventarizačnú komisiu, ktorá zabezpečí inventarizáciu majetku obce
k 31.12.2017 a inventarizáciu civilnej ochrany k 31.12.2017.
Starosta obce navrhoval zriadiť 3 člennú komisiu a to v zložení:
Predseda: Peter Škubla
Členovia: Štefan Tauber
Mária Bócová
Poslanci OZ s návrhom súhlasili.
5. Interpelácia
V rámci interpelácie neboli žiadne dotazy.
6. Organizačné opatrenia
Neboli žiadne ďalšie návrhy.
7. Diskusia
Starosta obce oboznámil prítomných s termínom predvianočnej akcie ktorá sa bude
konať 17. decembra. Ďalej informoval o tom, že začali s robotníkmi vyrezávať kríky .

8. Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach prejednalo:
1. Plán kontrolnej činnosti HK obce Dolné Semerovce na 1. Polrok
2018
2. Záznam HK o vykonanej kontrole kapitálového rozpočtu
k 30.9.2017
3. Určenie predsedu a členov inventarizačnej komisie
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Uznesenie č.20
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach Plán kontrolnej činnosti HK obce
Dolné Semerovce na 1. Polrok 2018
schvaľuje.
Uznesenie č. 21
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach Záznam HK o vykonanej kontrole
kapitálového rozpočtu k 30.9.2017
berie na vedomie.
Uznesenie č. 22
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach za účelom prevedenia inventarizácie
majetku obce a materiálu civilnej ochrany k 31.12.2017
Zriaďuje inventarizačnú komisiu v zložení:
Predseda: Peter Škubla
Členovia: Štefan Tauber
Mária Bócová
.
Na záver rokovania starosta obce konštatoval že program rokovania schválený
poslancami sa vyčerpal a sa poďakoval prítomným za účasť. Zasadnutie OZ ukončil.
Zápisnicu zástupca starostu podpísal dňa:
Vendelín Baláž
starosta obce
Overovatelia:
Mária Bócová
Štefan Tauber
Zápisnicu podpísali dňa:
Zapísala dňa :
Zapisovateľka:

Katarína Močárová

V Dolných Semerovciach dňa 23.11.2017
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