
Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2023 

 
Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva 

          31.1.2023  utorok  10:00 

          25.4.2023  utorok  10:00  

          27.6.2023  utorok  10:00  

          12.9.2023  utorok  10:00 

          7.11.2023  utorok             10:00 

        12.12.2023  utorok  10:00  

    

 

31.1.2023, 10:00 hod. 

Kontrola plnenia uznesení a vybavenia interpelácií 

Interpelácia poslancov a občanov 

Informácia o priebehu prác na obstaraní nového územného plánu  

Voľba hlavného kontrolóra obce Bernolákovo 

Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností 

Správa o činnosti obecnej polície za rok 2022 

Odpočet Plánu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 

Návrh rozpočtu obce na roky 2023 – 2025  

Návrh Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva 

Doplnenie členov Rád škôl za zriaďovateľa 

Pridelenie dotácií na rok 2023 občianskym združeniam a spolkom 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu 

obce Bernolákovo 

Rôzne  

 

25.4.2023, 10:00 hod. 

Kontrola plnenia uznesení a vybavenia interpelácií 

Interpelácia poslancov a občanov 

Informácia o priebehu prác na obstaraní nového územného plánu 

Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností 

Návrh na zmenu rozpočtu  

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 

Rôzne 

 

27.6.2023, 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 nehnuteľností 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu záverečného účtu za rok 2022 

Návrh záverečného účtu obce za rok 2022 

Rôzne 

 

 

12.9.2023, 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 nehnuteľností 

Rôzne 

 

7.11.2023, 10:00 hod.  

Kontrola plnenia uznesení a vybavenia interpelácií 

Interpelácia poslancov a občanov 

Informácia o priebehu prác na obstaraní nového územného plánu 

Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností 

Rôzne 

 

 

12.12.2023, 10:00 hod.  

Kontrola plnenia uznesení a vybavenia interpelácií 

Interpelácia poslancov a občanov 

Informácia o priebehu prác na obstaraní nového územného plánu 

Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, ukončení školského roka 2022/2023 a otvorení 

školského roka 2023/2024 MŠ, ZŠ, ZUŠ 

Návrh na zmenu rozpočtu 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu rozpočtu obce 2024 - 2026 

Návrh rozpočtu obce na roky 2024 – 2026 

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. O presných termínoch ako aj konkrétnych bodoch programu 

zasadnutí budú poslanci a občania včas informovaní.  

 


