
 

 

 

 

 

 

Na zasadnutí boli prítomné osoby pod¾a prezenènej listiny, ktorá je priloāená k tejto zápisnici. 

 

Program zasadnutia: 

1. Úvod, vo¾ba zapisovate¾a a overovate¾ov 

2. Návrhy na úpravu rozpoèru èíslo 4 a èíslo 5 

3. Návrhy VZN (normatívy, miestne dane, nakladanie s komunálnym odpadom, poplatky) 

4. Návrhy na èlenov komisie - aktivistov 

5. Rôzne 

 

1. Úvod 

Predseda komisie Ing. Rastislav Poāár otvoril rokovanie a skonštatoval uznášaniaschopnos2. 

Návrhy na zapisovate¾a (Ing. Rastislav Poāár) a na overovate¾ov (Ing. Martin Berèík a Mgr. Iva 

Pipíšková) boli jednohlasne odsúhlasené. 

 

2. Návrhy na úpravu rozpoètu èíslo 4 a èíslo 5 

ad ÚR è. 4: Referovala Ing. Kissová. Otázka pani Mgr. Pipíškovej, èi má obec samostatne vedený 

úèet na prostriedky z poplatku za rozvoj. Odpovedala pani Ing. Kissová, kladne. Diskusia 

oh¾adom spôsobu preukazovania vzniku havarijných stavov. Komisia odporúèa vedenie evidencie 

havarijných stavov. 

Záver: komisia odporúèa vzia2 uznesenie na vedomie. 

 

Ad ÚR è. 5: Referovala Ing. Kissová. Diskusia oh¾adom spôsobu zis2ovania skutoènej spotreby 

energií obce a o spôsobe obstarávania energií v nadväznosti na avizované investièné èinnosti 

v oblasti OZE. Diskusia oh¾adom vykonávania kompetencie na presun finanèných prostriedkov 

rámci rozpoètu. 

Záver: komisia odporúèa prija2 ÚR èíslo 5. 

 

 



3. Návrhy VZN (normatívy, miestne dane, nakladanie s komunálnym odpadom, poplatky) 

Ad VZN o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov obce Bernolákovo školám a školským 

zariadeniam v zriaïovate¾skej pôsobnosti obce a o poskytovaní dotácií školám a školským 

zariadeniam, ktoré nie sú v zriaïovate¾skej pôsobnosti obce Bernolákovo – kvôli technickej chybe 

tento materiál predkladate¾ s2ahuje z rokovania OZ. 

Ad VZN o miestnych daniach na území obce Bernolákovo: Komisia jednohlasne namieta úpravy 

v navrhovanom zmysle a odporúèa zachova2 existujúci stav. 

Ad VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce 

Bernolákovo: Pani Ing. Kissová poskytla informáciu o pripomienkach pána poslanca Peleša. V èase 

konania rokovania komisie tieto pripomienky ešte neboli spracované zo strany obce. 

Zápis na návrh pani Mgr. Pipíškovej: na najbliāšie rokovanie Komisie pre financie a rozpoèet 

pozývame zodpovedného pracovníka obce, aby poskytol informácie o aktuálnom stave v oblasti 

zberu odpadu. 

Ad VZN o o poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 

Bernolákovo: dtto, pani Ing. Kissová poskytla informáciu o pripomienkach pána poslanca Peleša. 

V èase konania rokovania komisie tieto pripomienky ešte neboli spracované zo strany obce. 

 

4. Návrhy na èlenov komisie – aktivistov 

V rámci diskusie bol dohodnutý spoloèný postup oslovenia potenciálnych kandidátov na èlenov 

všetkých komisií. 

 

5. Rôzne 

Bola diskutovaná otázka navrhovanej organizaènej schému Obecného úradu. 

 

Zapísal:      Overili: 

Ing. Rastislav Poāár     Ing. Martin Berèík 

 

 

       Mgr. Iva Pipíšková 

 

 
 
 
 
 
 



 


