
Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2022 

 
Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva 

            8.2.2022  utorok  10:00 

          12.4.2022  utorok  10:00  

          28.6.2022  utorok  10:00  

            6.9.2022  utorok  10:00  

        18.10.2022  utorok  10:00  

  december 2022    

  december 2022    

 

8.2.2022, 10:00 hod. 

Kontrola plnenia uznesení a vybavenia interpelácií 

Interpelácia poslancov a občanov 

Informácia o priebehu prác na obstaraní nového územného plánu  

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2021 

Správa z vykonanej kontroly 

Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov 

Správa o činnosti obecnej polície za rok 2021 

Návrh VZN o obecnej polícii 

Návrh organizačného poriadku obecnej polície 

Návrh VZN o normatívoch pre školské zariadenia obce (MŠ, ZŠ, ZUŠ) na rok 2022 

Návrh Plánu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 

Návrh Požiarneho poriadku 

Rôzne  

 

12.4.2022, 10:00 hod. 

Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

Kontrola plnenia uznesení a vybavenia interpelácií 

Interpelácia poslancov a občanov 

Informácia o priebehu prác na obstaraní nového územného plánu 

Správa z vykonanej kontroly 

Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov 

Návrh na zmenu rozpočtu  

Návrh Prevádzkový poriadok pohrebiska 

Vyhlásenie voľby na pozíciu hlavného kontrolóra obce 

Schválenie úväzku hlavného kontrolóra obce pre ďalšie funkčné obdobie 

Rôzne 

 

28.6.2022, 10:00 hod. 

Kontrola plnenia uznesení a vybavenia interpelácií 

Interpelácia poslancov a občanov 

Informácia o priebehu prác na obstaraní nového územného plánu 

Správa z vykonanej kontroly 

Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov 

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Návrhu záverečného účtu za rok 2021 

Návrh záverečného účtu obce za rok 2021 

Správy o výsledku kontrol  

Voľba hlavného kontrolóra obce 

Organizácia komunálnych volieb 2022 a určenie volebných obvodov 

 

Rôzne 



 

6.9.2022, 10:00 hod.  

Kontrola plnenia uznesení a vybavenia interpelácií 

Interpelácia poslancov a občanov 

Informácia o priebehu prác na obstaraní nového územného plánu 

Správa z vykonanej kontroly 

Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov 

 

18.10.2022, 10:00 hod.  

Kontrola plnenia uznesení a vybavenia interpelácií 

Interpelácia poslancov a občanov 

Informácia o priebehu prác na obstaraní nového územného plánu 

Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, ukončení školského roka 2021/2022 a otvorení 

školského roka 2022/2023 MŠ, ZŠ, ZUŠ 

Návrh na zmenu rozpočtu 

Rôzne 

 

December 2022 

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2022-2026 

Menovanie zástupcu starostu obce 

Zriadenia komisií pri obecnom zastupiteľstve, voľba ich predsedov a členov 

Poverenie poslanca zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva 

Schválenie sobášiacich, sobášnych miestností a sobášnych dní 

Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva pre rok 2023 

Rôzne 

 

December 2022 

Kontrola plnenia uznesení a vybavenia interpelácií 

Interpelácia poslancov a občanov 

Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu rozpočtu obce  

Návrh rozpočtu obce na roky 2023 – 2025 

Návrh VZN o poplatkoch za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  

Rôzne 

 

Program zasadnutí obecného zastupiteľstva je len orientačný a bude sa dopĺňať/meniť 

podľa aktuálnej situácie. 

 

 


