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Zápisnica 

 z ustanovujúceho zasadnutia  

Obecného zastupiteľstva v Bernolákove,  

zo dňa 22.11.2022, ktoré sa konalo v kultúrnom dome 

 

 

Starosta obce Bc. Miroslav Turenič, MBA, LL.M. (ďalej len „starosta obce”) otvoril 

ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

Bod č. 1  Otvorenie zasadnutia 

 

Na úvod ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva zaznela štátna hymna 

Slovenskej republiky, následne starosta otvoril zasadnutie, privítal občanov, poslancov 

zamestnancov a ďalších hostí.  

Bod č. 2  Určenie zapisovateľa  

 

Za zapisovateľku zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta navrhol Mgr. Petru Sabin 

Wenzlovú. 

 

Bod č. 3  Správa predsedu miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do orgánov 

samosprávy obcí 

 

Predseda miestnej volebnej komisie JUDr. Juraj Ďorko, PhD. prečítal správu miestnej 

volebnej komisie o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí. 

Bod č. 4  Zloženie sľubu starostu obce 

 

Bc. Miroslav Turenič, MBA, LL.M. zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce a potvrdil 

ho svojim podpisom. Následne si prevzal od predsedu miestnej volebnej komisie osvedčenie 

o zvolení za starostu obce. 

Bod č. 5  Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva 

 

Starosta obce požiadal o prečítanie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva 

poslankyňu Katarínu Koporcovú. Po prečítaní sľubu poslanci po jednom pristupovali k 

predsedovi miestnej volebnej komisie a ku starostovi obce, zložili zákonom predpísaný sľub 

a potvrdili ho svojim podpisom. Následne si prevzali od predsedu miestnej volebnej komisie 

osvedčenie o zvolení za poslanca obecného zastupiteľstva. 
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Bod č. 6  Príhovor starostu obce 

 

Po zložení sľubov starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva sa ku všetkým 

prítomným v sále prihovoril zvolený starosta obce Bc. Miroslav Turenič, MBA, LL.M. 

 

Starosta obce požiadal poslancov, aby sa prezentovali. 

 

Starosta obce skonštatoval, že je prítomných všetkých 13 poslancov obecného zastupiteľstva 

a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 

 

Bod č. 7  Hlasovanie elektronickým spôsobom  

Starosta obce navrhol, že sa na ustanovujúcom zasadnutí bude používať elektronické 

hlasovanie.  

Starosta obce predniesol návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať. 

Hlasovanie: ZA  13  PROTI   0 ZDRŽALI SA   0 NEHLASOVALI   0 

 

Starosta obce skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

Za: Bartók, Berčík, Brunel, Burešová, Hanic, Jakubovič, Koporcová, Michelík, Mulera, Peleš, 

Pipíšková, Požár, Zámocký  

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

U z n e s e n i e  č. 1/2022  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje možnosť hlasovania elektronickým spôsobom dňa 

22.11.2022 na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

Bod č. 8  Voľba členov návrhovej komisie  

 

Za členov návrhovej komisie starosta obce navrhol poslancov Ing. Michala Peleša a JUDr. 

Ing. Michala Bartóka. Starosta obce dal poslancom  možnosť nominovať iné osoby na 

základe ich návrhu. 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať. 

Hlasovanie: ZA  13  PROTI   0 ZDRŽALI SA   0 NEHLASOVALI   0 

 

Starosta obce skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

Za: Bartók, Berčík, Brunel, Burešová, Hanic, Jakubovič, Koporcová, Michelík, Mulera, Peleš, 

Pipíšková, Požár, Zámocký  

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 
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U z n e s e n i e  č. 2/2022 

Obecné zastupiteľstvo určuje za členov návrhovej komisie Ing. Michala Peleša a JUDr. 

Ing. Michala Bartóka. 

 

Bod č. 9  Voľba overovateľov zápisnice 

 

Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol poslankyne Katarínu Koporcovú a Mgr. Ivu 

Pipíškovú. Starosta obce dal poslancom  možnosť nominovať iné osoby na základe ich 

návrhu. 

Starosta obce predniesol návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať. 

Hlasovanie: ZA  13  PROTI   0 ZDRŽALI SA   0 NEHLASOVALI   0 

 

Starosta obce skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

Za: Bartók, Berčík, Brunel, Burešová, Hanic, Jakubovič, Koporcová, Michelík, Mulera, Peleš, 

Pipíšková, Požár, Zámocký  

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

U z n e s e n i e  č. 3/2022  

Obecné zastupiteľstvo určuje za overovateľov zápisnice Katarínu Koporcovú a Mgr. Ivu 

Pipíškovú. 

 

Starosta obce vyzval návrhovú komisiu, aby prečítala texty uznesení a dal o nich hlasovať. 

Určenie zapisovateľa  

Hlasovanie: ZA  13  PROTI   0 ZDRŽALI SA   0 NEHLASOVALI   0 

 

Starosta obce skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

Za: Bartók, Berčík, Brunel, Burešová, Hanic, Jakubovič, Koporcová, Michelík, Mulera, Peleš, 

Pipíšková, Požár, Zámocký  

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

U z n e s e n i e  č. 4/2022  
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Obecné zastupiteľstvo určuje za zapisovateľku zasadnutia obecného zastupiteľstva Mgr. 

Petru Sabin Wenzlovú. 

 

 

Správa predsedu miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do orgánov samosprávy 

obcí 

 

Hlasovanie: ZA  13  PROTI   0 ZDRŽALI SA   0 NEHLASOVALI   0 

 

Starosta obce skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

Za: Bartók, Berčík, Brunel, Burešová, Hanic, Jakubovič, Koporcová, Michelík, Mulera, Peleš, 

Pipíšková, Požár, Zámocký  

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

U z n e s e n i e  č. 5/2022 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu predsedu miestnej volebnej komisie 

v Bernolákove o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obcí. 

 

Zloženie sľubu starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva 

Hlasovanie: ZA  13  PROTI   0 ZDRŽALI SA   0 NEHLASOVALI   0 

 

Starosta obce skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

Za: Bartók, Berčík, Brunel, Burešová, Hanic, Jakubovič, Koporcová, Michelík, Mulera, Peleš, 

Pipíšková, Požár, Zámocký  

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

U z n e s e n i e  č. 6/2022 

Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že: 

 

a) starosta obce Bernolákovo Bc. Miroslav Turenič, MBA, LL.M. zložil zákonom 

predpísaný sľub starostu obce 

 

b) zvolení poslanci obecného zastupiteľstva:  

JUDr. Ing. Michal Bartók    

Ing. Martin Berčík    

Ing. Martina Brunel     

JUDr. Katarína Burešová    

Radovan Hanic     

Marek  Jakubovič     
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Katarína Koporcová     

Ing. Miroslav Michelík    

MUDr. Michaela Mulera    

Ing. Michal Peleš     

Mgr. Iva Pipíšková     

Ing. Rastislav Požár     

Mgr. Peter Zámocký   

 

zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.   

 

 

Bod č. 10  Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

Starosta obce predniesol návrh programu ustanovujúceho zasadnutia a otvoril rozpravu k 

tomuto bodu.  

 

Do rozpravy sa neprihlásil nikto. 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia a starosta obce dal o ňom hlasovať. 

Hlasovanie: ZA  13  PROTI   0 ZDRŽALI SA   0 NEHLASOVALI   0 

 

Starosta konštatoval, že program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva bol 

schválený tak ako bol predložený  

Za: Bartók, Berčík, Brunel, Burešová, Hanic, Jakubovič, Koporcová, Michelík, Mulera, Peleš, 

Pipíšková, Požár, Zámocký  

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

 

U z n e s e n i e  č. 7 /2022 

Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní materiálu, schvaľuje program rokovania obecného 

zastupiteľstva. 

 

Bod č. 11  Menovanie zástupcu starostu obce 

  

Starosta menoval za zástupcu starostu obce poslanca JUDr. Ing. Michala Bartóka. 

 

Bod č. 12  Príhovor zástupcu starostu obce 

 

Po menovaní sa k prítomným poslancom a občanom prihovoril zástupca starostu obce JUDr. 

Ing. Michal Bartók. 

 



6 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia a starosta dal o ňom hlasovať  

Hlasovanie: ZA  13  PROTI   0 ZDRŽALI SA   0 NEHLASOVALI   0 

 

Starosta obce skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

Za: Bartók, Berčík, Brunel, Burešová, Hanic, Jakubovič, Koporcová, Michelík, Mulera, Peleš, 

Pipíšková, Požár, Zámocký  

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Starosta konštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

U z n e s e n i e  č. 8/2022 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie menovanie JUDr. Ing. Michala Bartóka za 

zástupcu starostu obce.  

 

 

Bod č. 13  Poverenie poslanca zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva 

 

Materiál predniesol starosta obce a otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa neprihlásil nikto.   

 

Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia a starosta dal o ňom hlasovať  

Hlasovanie: ZA  12  PROTI   0 ZDRŽALI SA   1 NEHLASOVALI   0 

 

Starosta obce skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

Za: Bartók, Berčík, Brunel, Hanic, Jakubovič, Koporcová, Michelík, Mulera, Peleš, 

Pipíšková, Požár, Zámocký  

Proti: 0 

Zdržali sa: Burešová 

Nehlasovali: 0 

 

U z n e s e n i e  č. 9/2022 

Obecné zastupiteľstvo poveruje poslankyňu JUDr. Katarínu Burešovú zvolávaním a 

vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch § 12 zákona č. 369/1990 o 

obecnom zriadení znení neskorších predpisov. 

 

 

Bod č. 14  Zriadenie komisií pri obecnom zastupiteľstve, voľba predsedov a členov 
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Zástupca starostu obce predniesol návrh na zriadenie komisií, ich náplní činnosti a návrhy na 

predsedov a členov z radov poslancov. 

Návrh na zriadenie komisií:  

1. Komisia na ochranu verejného záujmu (podľa ústavného zákona č.357/2004 Z. z. 

o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov) 

2. Komisia pre financie a rozpočet 

3. Komisia pre vzdelávanie, kultúru a voľnočasové aktivity 

4. Komisia správy a hospodárenia s majetkom obce 

5. Komisia pre komunitné plánovanie a bytovú politiku 

6. Komisia životného prostredia a odpadového hospodárstva 

7. Komisia výstavby 

 

Návrh náplne komisií: 

 

Komisia na ochranu verejného záujmu 

(podľa ústavného zákona č.357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov) 

 

Náplň činnosti: 

• prijíma písomné oznámenia v rozsahu Ústavného zákona od starostu obce, 

• v prípade pochybností je komisia oprávnená požadovať od dotknutej osoby 

vysvetlenie, 

• podáva podnety príslušnému daňovému orgánu na začatie konania podľa osobitného 

predpisu na preskúmanie úplnosti a pravdivosti písomných oznámení, 

• sprístupňuje informácie o prijatých písomných oznámeniach v rozsahu a spôsobom 

ustanoveným zákonom o slobodnom prístupe k informáciám, 

• predkladá návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu, skúma 

podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu, 

• kontroluje dodržiavanie príslušných ustanovení Ústavného zákona. 

 

 

Komisia pre financie a rozpočet 

 

Náplň činnosti: 

• spolupôsobí pri  príprave a tvorbe rozpočtu v nadväznosti na PHSR obce, 

• spolupôsobí pre úprave všeobecne záväzných nariadení obce týkajúcich  sa 

poskytovania dotácií a príspevkov, 

• navrhuje určenie prioritných investičných a neinvestičných aktivít, 

• spolupôsobí pri prijatí opatrení k zosúladeniu rozpočtu a programového rozpočtu obce, 

• komunikuje s odbornými komisiami obecného zastupiteľstva v zmysle 

požiadaviek  na  rozpočet za jednotlivé oblasti, 

• spolupracuje s  hlavnou kontrolórkou obce pri prijímaní a navrhovaní opatrení 

v súvislosti s hospodárením obce, tvorbou rozpočtu a odstraňovaním zistení z vykonaných 

kontrol. 
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Komisia  pre vzdelávanie, kultúru a voľnočasové aktivity 

 

Náplň činnosti: 

• spolupôsobí pri posúdení možností vzniku spoločného školského úradu v rámci 

medziobecnej spolupráce, 

• spolupôsobí pri riešení problematiky a navrhovaní opatrení v oblasti predprimárneho 

a primárneho vzdelávania v kompetencii obce, základnej umeleckej školy a voľnočasových 

aktivít,  možností celoživotného vzdelávania, 

• navrhuje opatrenia v záujme  ochrany kultúrnych pamiatok v obci a organizovania 

kultúrnych podujatí, 

• spolupôsobí pri tvorbe zásobníku názvov, resp. názvoslovných určení nových lokalít 

ulíc a pod., 

• posudzuje možnosti medziobecnej spolupráce v oblasti  kultúry a cestovného ruchu, 

• oboznamuje sa s rozpočtom obce, investičnými zámermi a aktivitami v oblasti 

školstva, kultúry, cestovného ruchu a voľnočasových aktivít a podieľa sa na tvorbe podkladov 

pre ich návrh z hľadiska svojej pôsobnosti. 

 

 

Komisia správy a hospodárenia s majetkom obce 

 

Náplň činnosti: 

• spolupôsobí pri tvorbe Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce, 

• spolupôsobí pri tvorbe cenovej mapy nájmov, 

• oboznamuje sa s rozpočtom obce, investičnými zámermi a aktivitami v oblasti 

správy  a hospodárenia s majetkom obce a podieľa sa na tvorbe podkladov pre ich návrh  z 

hľadiska svojej pôsobnosti, 

• vyjadruje sa k hospodáreniu s majetkom obce v zmysle Zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

• určuje strategický majetok obce, 

• vyjadruje sa k žiadostiam o povolenie informačných, reklamných a propagačných 

zariadení v obci, 

• predkladá stanoviská k odborným materiálom predkladanými inými orgánmi verejnej 

správy z hľadiska svojej pôsobnosti, 

• vyjadruje sa k stavu, výstavbe, rekonštrukcii, údržbe dopravných stavieb, miestnych 

komunikácií, parkovísk a chodníkov, vrátane dopravného značenia, a čistenia,  navrhuje 

opatrenia a dáva návrhy na zlepšenie existujúceho stavu, 

• odporúča riešenia v oblasti verejného osvetlenia, zásobovania vodou a odvádzania 

odpadových vôd, a iné. 

 

 

 

Komisia pre komunitné plánovanie a bytovú politiku 

 

Náplň činnosti: 

• spolupôsobí pri vytváraní  podmienok na zabezpečenia a priame 

poskytovanie sociálnych služieb v kompetencii obce, vytváraní podmienok na realizovanie 

opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v pôsobnosti obce, vytváraní 
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podmienok pre realizovanie inštitútu náhradného príjemcu dávok v zmysle zákona o hmotnej 

núdzi a štátnych sociálnych dávok, 

• posudzuje potrebu zavedenia nových sociálnych služieb, 

• posudzuje nároky občanov na pridelenie nájomného a sociálneho bývania v 

zmysle právnych záväzkov obce, 

• spolupôsobí pri vytváraní podmienok pre rozvoj komunitných služieb 

a vyhodnocovaní komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb, 

• spolupracuje so subjektmi pôsobiacimi na územní obce v oblasti sociálnej pomoci, 

sociálnych služieb a charity, 

• oboznamuje sa s rozpočtom obce, investičnými zámermi a aktivitami v oblasti 

sociálnej pomoci a podieľa sa na tvorbe podkladov pre ich návrh z hľadiska svojej pôsobnosti. 

 

 

Komisia životného prostredia a odpadového hospodárstva 

 

Náplň činnosti: 

- vyjadrovať sa k návrhom koncepčných a strategických  dokumentov obce v oblasti ochrany 

životného prostredia a odpadového  hospodárstva, s cieľom vytvárať 

podmienky efektívnejšieho spôsobu likvidácie odpadov na území obce, navrhovať riešenia 

zberu odpadu a stojísk na uloženie odpadu  na území obce, 

- vyjadrovať sa k príprave a vydávaniu všeobecne záväzných nariadeniam obce, ktoré sa 

dotýkajú oblasti životného prostredia a odpadového hospodárstva,  

-  iniciovať vypracovanie a podieľať sa na spracovaní návrhov na ochranu podzemných vôd a 

zdrojov pitnej vody,  navrhovať  zmeny Plánu odpadového hospodárstva obce, MUSES, 

Hlukovej mapy, dopravného generelu a dokumentu starostlivosti o dreviny a pod. , 

-  iniciovať spoluprácu s obcami a regiónom ako aj ďalšími subjektami pôsobiacimi v oblasti 

ochrany  ŽP a odpadového hospodárstva, spolupracovať s dotknutými orgánmi a občianskymi 

združeniami aktívnymi v oblasti životného prostredia a ekológie, 

-  vyvíjať iniciatívu na vytváranie verejnej zelene, parkov a podpora pri vyhľadávaní 

pozemkov na území obce, ktoré by obec mohla využiť ako verejný priestor pre rekreáciu 

a šport,  vyjadrovať sa k pracovným návrhom a projektom sadovníckych úprav realizovaných 

obcou, ako aj k zriadeniu alebo zrušeniu alebo úprave pohrebísk na území obce a k ich správe,  

-  vyjadrovať sa k zmenám a doplnkom schváleného územného plánu a k návrhu nového 

územného plánu obce  ako aj sa  vyjadrovať sa k stavebnej činnosti, pri ktorej dochádza k 

zásahom do zelene, záberom plôch zelene a pri ktorej dôjde k poškodeniu jednotlivých 

prvkov zelene, upozorňovať na prípady zanedbávania ochrany poľnohospodárskej pôdy, 

- zaoberať sa podnetmi a návrhmi občanov obce v oblasti životného prostredia a ekológie a 

prijímať, resp. navrhovať spôsoby ich riešenia  

- vyjadrovať sa k rozhodnutiu o výbere pozemkov na kúpu do vlastníctva obce  

- vyjadrovať sa k povoľovaniu informačných, reklamných a propagačných zariadení, 

umiestnených na miestach viditeľných z verejných priestorov  

- vyhlasovať a vyhodnocovať súťaže v oblasti životného prostredia, ktoré stimulujú občanov 

obce k pozitívnemu vzťahu k životnému prostrediu a k ochrane a tvorbe životného prostredia 

v obci.  
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Komisia výstavby 

 

Náplň činnosti: 

 

• podieľa sa na tvorbe nového územného plánu obce s dôrazom na zapojenie širokého 

okruhu odborníkov a to v rámci zabezpečenia celého procesu, od prerokovania čiastkových 

opatrení až po prijatie územného plánu ako celku, 

• zameria sa na navrhovanie opatrení v oblastiach  výstavby, odpadového 

hospodárstva, dopravy, parkovacej politiky a iných súvisiacich oblastí, 

• oboznamuje sa s rozpočtom obce, investičnými zámermi obce a podieľa sa na tvorbe 

podkladov pre ich návrh z hľadiska svojej pôsobnosti. 

 

Návrh na predsedov a členov komisií z radov poslancov obecného zastupiteľstva: 

 

1. Komisia na ochranu verejného záujmu (podľa ústavného zákona č.357/2004 Z.z. 

o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov) 

 

Návrh na predsedu: Ing. Miroslav Michelík 

Návrh na členov: Ing. Martin Berčík, Radovan Hanic 

 

 

2. Komisia pre financie a rozpočet 

 

Návrh na predsedu: Mgr. Iva Pipíšková alebo Ing. Rastislav Požár 

Návrh na členov: JUDr. Ing. Michal Bartók, Mgr. Peter Zámocký, Marek Jakubovič, Ing. 

Martin Berčík, Mgr. Iva Pipíšková alebo Ing. Rastislav Požár  

 

3. Komisia pre vzdelávanie, kultúru a voľnočasové aktivity 

 

Návrh na predsedu: Ing. Martina Brunel 

Návrh na členov: Ing. Rastislav Požár, Katarína Koporcová, MUDr. Michaela Mulera, 

Marek Jakubovič 

 

4. Komisia správy a hospodárenia s majetkom obce 

 

Návrh na predsedu: JUDr. Katarína Burešová 

Návrh na členov: Ing. Martina Brunel, MUDr. Michaela Mulera, Ing. Michal Peleš 

 

5. Komisia pre komunitné plánovanie a bytovú politiku 

 

Návrh na predsedu: Mgr. Iva Pipíšková 

Návrh na členov: Katarína Koporcová, MUDr. Michaela Mulera, JUDr. Katarína Burešová,  

 

6. Komisia životného prostredia a odpadového hospodárstva 

 

Návrh na predsedu: Ing. Michal Peleš 

Návrh na členov: Marek Jakubovič, Ing. Martina Brunel 
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7. Komisia výstavby 

 

Návrh na predsedu: Ing. Martin Berčík 

Návrh na členov: Ing. Martina Brunel, Ing. Miroslav Michelík, JUDr. Ing. Michal Bartók, 

Radovan Hanic 

 

Starosta obce otvoril rozpravu.  

Do rozpravy sa prihlásila Mgr. Iva Pipíšková. 

Poslankyňa Mgr. Iva Pipíšková predniesla návrh, aby sa o každej komisii hlasovalo 

samostatne.  

Starosta obce dal o návrhu Mgr. Ivy Pipíškovej hlasovať.  

Hlasovanie: ZA  7  PROTI   1 ZDRŽALI SA   1 NEHLASOVALI   0 

 

Za: Bartók, Berčík, Brunel, Hanic, Koporcová, Michelík, Mulera, Peleš, Pipíšková, Požár 

Proti: Zámocký 

Zdržali sa: Jakubovič 

Nehlasovali: 0 

 

Z dôvodu nejasností starosta obce počas hlasovania vyhlásil hlasovanie za zmätočné a dal 

o návrhu Mgr. Ivy Pipíškovej hlasovať znova.   

 

Hlasovanie: ZA  7  PROTI   2 ZDRŽALI SA   4 NEHLASOVALI   0 

 

Za: Hanic, Koporcová, Michelík, Mulera, Peleš, Pipíšková, Požár 

Proti: Berčík, Zámocký 

Zdržali sa: Bartók, Brunel, Burešová, Jakubovič 

Nehlasovali: 0 

 

Starosta skonštatoval, že návrh na hlasovanie o každej komisii osobitne bol schválený.  

 

Do rozpravy sa nikto ďalší neprihlásil. Starosta obce vyzval návrhovú komisiu, aby prečítala 

návrh uznesenia. 

 

Komisia pre financie a rozpočet 

 

Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia a starosta dal o ňom hlasovať.  

 

Hlasovanie: ZA  5  PROTI   6 ZDRŽALI SA   2 NEHLASOVALI   0 

 

Starosta skonštatoval, že uznesenie nebolo prijaté.  

 

Za: Koporcová, Michelík, Mulera, Peleš, Pipíšková 

Proti: Bartók, Berčík, Hanic, Jakubovič, Požár, Zámocký 

Zdržali sa: Brunel, Burešová 

Nehlasovali: 0 
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U z n e s e n i e  č. 10/2022 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu neschvaľuje zriadenie komisie, jej náplne 

činnosti, predsedu a členov z radov poslancov nasledovne:  

 

Komisia pre financie a rozpočet 

 

Náplň činnosti: 

• spolupôsobí pri  príprave a tvorbe rozpočtu v nadväznosti na PHSR obce, 

• spolupôsobí pre úprave všeobecne záväzných nariadení obce týkajúcich  sa 

poskytovania dotácií a príspevkov, 

• navrhuje určenie prioritných investičných a neinvestičných aktivít, 

• spolupôsobí pri prijatí opatrení k zosúladeniu rozpočtu a programového rozpočtu 

obce, 

• komunikuje s odbornými komisiami obecného zastupiteľstva v zmysle 

požiadaviek  na  rozpočet za jednotlivé oblasti, 

• spolupracuje s  hlavnou kontrolórkou obce pri prijímaní a navrhovaní opatrení 

v súvislosti s hospodárením obce, tvorbou rozpočtu a odstraňovaním zistení z vykonaných 

kontrol. 

 

Predseda: Mgr. Iva Pipíšková  

Členovia: JUDr. Ing. Michal Bartók, Mgr. Peter Zámocký, Marek Jakubovič, Ing. Martin 

Berčík, Ing. Rastislav Požár 

 

 

Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia a starosta dal o ňom hlasovať.  

 

Hlasovanie: ZA  7  PROTI   0 ZDRŽALI SA   2 NEHLASOVALI   4 

 

Starosta skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.  

 

Za: Berčík, Brunel, Burešová, Hanic, Jakubovič, Požár, Zámocký 

Proti: 0 

Zdržali sa: Michelík, Mulera 

Nehlasovali: Bartók, Koporcová, Peleš, Pipíšková 

 

U z n e s e n i e  č. 11/2022 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje zriadenie komisie, jej náplne 

činnosti, predsedu a členov z radov poslancov nasledovne:  

 

Komisia pre financie a rozpočet 

 

Náplň činnosti: 

• spolupôsobí pri  príprave a tvorbe rozpočtu v nadväznosti na PHSR obce, 

• spolupôsobí pre úprave všeobecne záväzných nariadení obce týkajúcich  sa 

poskytovania dotácií a príspevkov, 
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• navrhuje určenie prioritných investičných a neinvestičných aktivít, 

• spolupôsobí pri prijatí opatrení k zosúladeniu rozpočtu a programového rozpočtu 

obce, 

• komunikuje s odbornými komisiami obecného zastupiteľstva v zmysle 

požiadaviek  na  rozpočet za jednotlivé oblasti, 

• spolupracuje s  hlavnou kontrolórkou obce pri prijímaní a navrhovaní opatrení 

v súvislosti s hospodárením obce, tvorbou rozpočtu a odstraňovaním zistení z vykonaných 

kontrol. 

 

Predseda: Ing. Rastislav Požár  

Členovia: JUDr. Ing. Michal Bartók, Mgr. Peter Zámocký, Marek Jakubovič, Ing. Martin 

Berčík, Mgr. Iva Pipíšková 

 

Komisia na ochranu verejného záujmu  

Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia a starosta dal o ňom hlasovať.  

 

Hlasovanie: ZA  10  PROTI   0 ZDRŽALI SA   2 NEHLASOVALI   1 

 

Starosta skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.  

 

Za: Bartók, Berčík, Brunel, Burešová, Hanic, Jakubovič, Koporcová, Mulera, Požár, Zámocký  

Proti: 0 

Zdržali sa: Michelík, Pipíšková 

Nehlasovali: Peleš 

 

U z n e s e n i e  č. 12/2022 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje zriadenie komisií, ich náplne 

činnosti, predsedova a členov z radov poslancov nasledovne:  

 

Komisia na ochranu verejného záujmu 

(podľa ústavného zákona č.357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov) 

 

Náplň činnosti: 

• prijíma písomné oznámenia v rozsahu Ústavného zákona od starostu obce, 

• v prípade pochybností je komisia oprávnená požadovať od dotknutej osoby 

vysvetlenie, 

• podáva podnety príslušnému daňovému orgánu na začatie konania podľa 

osobitného predpisu na preskúmanie úplnosti a pravdivosti písomných oznámení, 

• sprístupňuje informácie o prijatých písomných oznámeniach v rozsahu a spôsobom 

ustanoveným zákonom o slobodnom prístupe k informáciám, 

• predkladá návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu, skúma 

podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu, 

• kontroluje dodržiavanie príslušných ustanovení Ústavného zákona. 

 

(poznámka: v súlade s Ústavným zákonom č. 357/2004 Z. z. o ochrane záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov obecné zastupiteľstvo zriaďuje osobitnú komisiu pre 
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ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, táto komisia je 

zložená výlučne z poslancov obecného zastupiteľstva. V komisii musí mať po jednom 

zástupcovi každá politická strana, alebo hnutie zastúpené v obecnom zastupiteľstve. Ak sú 

v obecnom zastupiteľstve nezávislí kandidáti, musia mať v komisii jedného zástupcu.) 

 

 

Predseda: Ing. Miroslav Michelík 

Členovia: Ing. Martin Berčík, Radovan Hanic 

 

Komisia  pre vzdelávanie, kultúru a voľnočasové aktivity 

 

Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia a starosta dal o ňom hlasovať.  

 

Hlasovanie: ZA  11  PROTI   0 ZDRŽALI SA   2 NEHLASOVALI   0 

 

Starosta skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.  

 

Za: Bartók, Berčík, Brunel, Burešová, Hanic, Jakubovič, Koporcová, Michelík, Mulera, 

Požár, Zámocký  

Proti: 0 

Zdržali sa: Peleš, Pipíšková 

Nehlasovali: 0 

 

U z n e s e n i e  č. 13/2022 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje zriadenie komisií, ich náplne 

činnosti, predsedova a členov z radov poslancov nasledovne:  

 

Komisia  pre vzdelávanie, kultúru a voľnočasové aktivity 

 

Náplň činnosti: 

• spolupôsobí pri posúdení možností vzniku spoločného školského úradu v rámci 

medziobecnej spolupráce, 

• spolupôsobí pri riešení problematiky a navrhovaní opatrení v oblasti 

predprimárneho a primárneho vzdelávania v kompetencii obce, základnej umeleckej školy 

a voľnočasových aktivít,  možností celoživotného vzdelávania, 

• navrhuje opatrenia v záujme  ochrany kultúrnych pamiatok v obci a organizovania 

kultúrnych podujatí, 

• spolupôsobí pri tvorbe zásobníku názvov, resp. názvoslovných určení nových lokalít 

ulíc a pod., 

• posudzuje možnosti medziobecnej spolupráce v oblasti  kultúry a cestovného ruchu, 

• oboznamuje sa s rozpočtom obce, investičnými zámermi a aktivitami v oblasti 

školstva, kultúry, cestovného ruchu a voľnočasových aktivít a podieľa sa na tvorbe 

podkladov pre ich návrh z hľadiska svojej pôsobnosti. 

 

Predseda: Ing. Martina Brunel 

Členovia: Ing. Rastislav Požár, Katarína Koporcová, MUDr. Michaela Mulera, Marek 

Jakubovič 
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Komisia správy a hospodárenia s majetkom obce 

 

Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia a starosta dal o ňom hlasovať.  

 

Hlasovanie: ZA  11  PROTI   0 ZDRŽALI SA   2 NEHLASOVALI   0 

 

Starosta skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.  

 

Za: Bartók, Berčík, Brunel, Burešová, Hanic, Jakubovič, Koporcová, Michelík, Mulera, 

Požár, Zámocký  

Proti: 0 

Zdržali sa: Peleš, Pipíšková 

Nehlasovali: 0 

 

U z n e s e n i e  č. 14/2022 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje zriadenie komisií, ich náplne 

činnosti, predsedova a členov z radov poslancov nasledovne:  

 

Komisia správy a hospodárenia s majetkom obce 

 

Náplň činnosti: 

• spolupôsobí pri tvorbe Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce, 

• spolupôsobí pri tvorbe cenovej mapy nájmov, 

• oboznamuje sa s rozpočtom obce, investičnými zámermi a aktivitami v oblasti 

správy  a hospodárenia s majetkom obce a podieľa sa na tvorbe podkladov pre ich návrh  z 

hľadiska svojej pôsobnosti, 

• vyjadruje sa k hospodáreniu s majetkom obce v zmysle Zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

• určuje strategický majetok obce, 

• vyjadruje sa k žiadostiam o povolenie informačných, reklamných a propagačných 

zariadení v obci, 

• predkladá stanoviská k odborným materiálom predkladanými inými orgánmi 

verejnej správy z hľadiska svojej pôsobnosti, 

• vyjadruje sa k stavu, výstavbe, rekonštrukcii, údržbe dopravných stavieb, miestnych 

komunikácií, parkovísk a chodníkov, vrátane dopravného značenia, a čistenia,  navrhuje 

opatrenia a dáva návrhy na zlepšenie existujúceho stavu, 

• odporúča riešenia v oblasti verejného osvetlenia, zásobovania vodou a odvádzania 

odpadových vôd, a iné. 

 

Predseda: JUDr. Katarína Burešová 

Členovia: Ing. Martina Brunel, MUDr. Michaela Mulera, Ing. Michal Peleš 

 

Komisia pre komunitné plánovanie a bytovú politiku 

 

Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia a starosta dal o ňom hlasovať.  

 

Hlasovanie: ZA  11  PROTI   0 ZDRŽALI SA   2 NEHLASOVALI   0 
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Starosta skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.  

 

Za: Bartók, Berčík, Brunel, Burešová, Hanic, Jakubovič, Koporcová, Michelík, Mulera, 

Požár, Zámocký  

Proti: 0 

Zdržali sa: Peleš, Pipíšková 

Nehlasovali: 0 

 

Komisia pre komunitné plánovanie a bytovú politiku 

 

Náplň činnosti: 

• spolupôsobí pri vytváraní  podmienok na zabezpečenia a priame 

poskytovanie sociálnych služieb v kompetencii obce, vytváraní podmienok na realizovanie 

opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v pôsobnosti obce, vytváraní 

podmienok pre realizovanie inštitútu náhradného príjemcu dávok v zmysle zákona 

o hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok, 

• posudzuje potrebu zavedenia nových sociálnych služieb, 

• posudzuje nároky občanov na pridelenie nájomného a sociálneho bývania v 

zmysle právnych záväzkov obce, 

• spolupôsobí pri vytváraní podmienok pre rozvoj komunitných služieb 

a vyhodnocovaní komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb, 

• spolupracuje so subjektmi pôsobiacimi na územní obce v oblasti sociálnej pomoci, 

sociálnych služieb a charity, 

• oboznamuje sa s rozpočtom obce, investičnými zámermi a aktivitami v oblasti 

sociálnej pomoci a podieľa sa na tvorbe podkladov pre ich návrh z hľadiska svojej 

pôsobnosti. 

 

Predseda: Mgr. Iva Pipíšková 

Členovia: Katarína Koporcová, MUDr. Michaela Mulera, JUDr. Katarína Burešová 

 

Komisia životného prostredia a odpadového hospodárstva 

 

Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia a starosta dal o ňom hlasovať.  

 

Hlasovanie: ZA  12  PROTI   0 ZDRŽALI SA   1 NEHLASOVALI   0 

 

Starosta skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.  

 

Za: Bartók, Berčík, Brunel, Burešová, Hanic, Jakubovič, Koporcová, Michelík, Mulera, 

Pipíšková, Požár, Zámocký  

Proti: 0 

Zdržali sa: Peleš 

Nehlasovali: 0 

 

Poslanec Ing. Michal Peleš bol za predsedu tejto komisie navrhnutý za koalíciu politických 

strán 
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U z n e s e n i e  č. 16/2022 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje zriadenie komisií, ich náplne 

činnosti, predsedova a členov z radov poslancov nasledovne:  

 

Komisia životného prostredia a odpadového hospodárstva 

 

Náplň činnosti: 

- vyjadrovať sa k návrhom koncepčných a strategických  dokumentov obce v oblasti 

ochrany životného prostredia a odpadového  hospodárstva, s cieľom vytvárať 

podmienky efektívnejšieho spôsobu likvidácie odpadov na území obce, navrhovať riešenia 

zberu odpadu a stojísk na uloženie odpadu  na území obce, 

- vyjadrovať sa k príprave a vydávaniu všeobecne záväzných nariadeniam obce, ktoré sa 

dotýkajú oblasti životného prostredia a odpadového hospodárstva,  

-  iniciovať vypracovanie a podieľať sa na spracovaní návrhov na ochranu podzemných 

vôd a zdrojov pitnej vody,  navrhovať  zmeny Plánu odpadového hospodárstva obce, 

MUSES, Hlukovej mapy, dopravného generelu a dokumentu starostlivosti o dreviny a pod. , 

-  iniciovať spoluprácu s obcami a regiónom ako aj ďalšími subjektami pôsobiacimi 

v oblasti ochrany  ŽP a odpadového hospodárstva, spolupracovať s dotknutými orgánmi a 

občianskymi združeniami aktívnymi v oblasti životného prostredia a ekológie, 

-  vyvíjať iniciatívu na vytváranie verejnej zelene, parkov a podpora pri vyhľadávaní 

pozemkov na území obce, ktoré by obec mohla využiť ako verejný priestor pre rekreáciu 

a šport,  vyjadrovať sa k pracovným návrhom a projektom sadovníckych úprav 

realizovaných obcou, ako aj k zriadeniu alebo zrušeniu alebo úprave pohrebísk na území 

obce a k ich správe,  

-  vyjadrovať sa k zmenám a doplnkom schváleného územného plánu a k návrhu nového 

územného plánu obce  ako aj sa  vyjadrovať sa k stavebnej činnosti, pri ktorej dochádza k 

zásahom do zelene, záberom plôch zelene a pri ktorej dôjde k poškodeniu jednotlivých 

prvkov zelene, upozorňovať na prípady zanedbávania ochrany poľnohospodárskej pôdy, 

- zaoberať sa podnetmi a návrhmi občanov obce v oblasti životného prostredia a ekológie a 

prijímať, resp. navrhovať spôsoby ich riešenia  

- vyjadrovať sa k rozhodnutiu o výbere pozemkov na kúpu do vlastníctva obce  

- vyjadrovať sa k povoľovaniu informačných, reklamných a propagačných zariadení, 

umiestnených na miestach viditeľných z verejných priestorov  

- vyhlasovať a vyhodnocovať súťaže v oblasti životného prostredia, ktoré stimulujú 

občanov obce k pozitívnemu vzťahu k životnému prostrediu a k ochrane a tvorbe životného 

prostredia v obci.  

 

Predseda: Ing. Michal Peleš 

Členovia: Marek Jakubovič, Ing. Martina Brunel 

 

 

Komisia výstavby 

Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia a starosta dal o ňom hlasovať.  

 

Hlasovanie: ZA  11  PROTI   1 ZDRŽALI SA   1 NEHLASOVALI   0 

 

Starosta skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.  
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Za: Bartók, Berčík, Brunel, Burešová, Hanic, Jakubovič, Koporcová, Michelík, Mulera, 

Požár, Zámocký  

Proti: Pipíšková 

Zdržali sa: Peleš 

Nehlasovali: 0 

 

U z n e s e n i e  č. 17/2022 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje zriadenie komisií, ich náplne 

činnosti, predsedova a členov z radov poslancov nasledovne:  

 

Komisia výstavby 

 

Náplň činnosti: 

 

• podieľa sa na tvorbe nového územného plánu obce s dôrazom na zapojenie širokého 

okruhu odborníkov a to v rámci zabezpečenia celého procesu, od prerokovania čiastkových 

opatrení až po prijatie územného plánu ako celku, 

• zameria sa na navrhovanie opatrení v oblastiach  výstavby, odpadového 

hospodárstva, dopravy, parkovacej politiky a iných súvisiacich oblastí, 

• oboznamuje sa s rozpočtom obce, investičnými zámermi obce a podieľa sa na tvorbe 

podkladov pre ich návrh z hľadiska svojej pôsobnosti. 

 

Predseda: Ing. Martin Berčík 

Členovia: Ing. Martina Brunel, Ing. Miroslav Michelík, JUDr. Ing. Michal Bartók, 

Radovan Hanic 

 

Poslanec Ing. Michal Peleš požiadal o zápis do zápisnice: „Hlasovanie o komisiách 

neprebehlo korektne podľa hlasovacieho poriadku a podľa zákona, neboli umožnené zmeny  

ani diskutovať o návrhoch.“ 

Poslankyňa JUDr. Katarína Burešová požiadala o možnosť vyjadriť sa, starosta obce 

poslankyni udelil slovo.  

 

Bod č. 15  Určenie platu starostovi obce 

Materiál predniesol zástupca starostu obce. Starosta obce otvoril rozpravu.  

Do rozpravy sa prihlásili: Ing. Martina Brunel, Mgr. Iva Pipíšková 

Poslankyňa Ing. Martina Brunel predniesla návrh na zmenu návrhu uznesenia a predkladateľ 

materiálu si tento návrh na zmenu osvojil. 

Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia a starosta dal o ňom hlasovať.  

 

Hlasovanie: ZA  9   PROTI   0 ZDRŽALI SA   4 NEHLASOVALI   0 

 

Starosta skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.  
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Za: Bartók, Berčík, Brunel, Burešová, Hanic, Michelík, Mulera, Požár, Zámocký  

Proti: 0 

Zdržali sa: Jakubovič, Koporcová, Peleš, Pipíšková 

Nehlasovali: 0 

 

U z n e s e n i e  č. 18/2022 

Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní materiálu, schvaľuje plat starostu v súlade so 

zákonom č. 320/2018 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov podľa 

§ 3 a § 4  ods. 1, zvýšeného v zmysle § 4 ods. 2 o 45 % s účinnosťou od 22.11.2022. 

 

Bod č. 16  Schválenie sobášiacich, sobášnych miestností a sobášnych dní 

 

Materiál predniesol starosta obce a otvoril rozpravu.  

 

Do rozpravy sa neprihlásil nikto.  

 

Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia a starosta dal o ňom hlasovať.  

 

Hlasovanie: ZA  12   PROTI   0 ZDRŽALI SA   1 NEHLASOVALI   0 

 

Starosta skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.  

 

Za: Bartók, Berčík, Brunel, Burešová, Hanic, Jakubovič, Koporcová, Michelík, Mulera, Peleš, 

Požár, Zámocký  

Proti: 0 

Zdržali sa: Pipíšková 

Nehlasovali: 0 

 

U z n e s e n i e  č. 19/2022 

Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní materiálu, schvaľuje: 

 

Poslanci poverení sobášením 

JUDr. Katarína Burešová 

Mgr. Iva Pipíšková 

JUDr. Ing. Michal Bartók 

Radovan Hanic  

 

Sobášne miestnosti 

Obradná miestnosť v kultúrnom dome  

 

Sobášne dni 

Každá párna sobota v mesiaci 

Každý nepárny utorok v mesiaci 
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Bod č. 17  Vyhlásenie voľby na pozíciu hlavného kontrolóra a schválenie úväzku   

hlavného kontrolóra obce pre ďalšie funkčné obdobie 

 

Materiál predniesol Juraj Vida, prednosta obecného úradu, starosta obce otvoril rozpravu.  

 

Do rozpravy sa prihlásila Katarína Koporcová. 

 

Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia a starosta dal o ňom hlasovať.  

 

Hlasovanie: ZA  13   PROTI   0 ZDRŽALI SA   0 NEHLASOVALI   0 

 

Starosta skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.  

 

Za: Bartók, Berčík, Brunel, Burešová, Hanic, Jakubovič, Koporcová, Michelík, Mulera, Peleš, 

Pipíšková, Požár, Zámocký  

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

U z n e s e n i e  č. 20/2022 

Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní materiálu,  

a) vyhlasuje voľbu na funkciu hlavného kontrolóra obce na najbližšom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva konaného v roku 2023 

b) určuje náležitosti prihlášky a prílohy k nej v rozsahu:  

- meno a priezvisko, trvalé bydlisko, dátum narodenia, kontaktné údaje (telefón a e-

mail) 

- štruktúrovaný profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní a funkčného 

zaradenia 

- úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a prípade ďalšie kópie 

dokladov o doplňujúcich formách vzdelania a spôsobilosti 

- údaje potrebné k vyžiadaniu výpisu z registra trestov 

- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu  

- písomný súhlas kandidáta na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 

122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení na účely voľby hlavného 

kontrolóra obce 

c) určuje, že obálka s prihláškou v písomnej podobe bude doručená spolu s požadovanými 

dokladmi na adresu Obec Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo s označením 

„Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“ najneskôr do 13.1.2023 do 12:00 hod., 

pričom určený dátum a čas je konečný bez ohľadu na spôsob doručenia.  

d) určuje rozsah pracovného úväzku hlavného kontrolóra vo výške 100 percent 

e) schvaľuje „Spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra obce Bernolákovo“  

f) schvaľuje znenie vyhlásenia voľby na pozíciu hlavného kontrolóra obce 

g) volebnú komisiu tvoria poslanci:   1. Ing. Rastislav Požár, člen 

       2. Mgr. Iva Pipíšková, člen 

      3. JUDr. Ing. Michal Bartók, člen 

                                                            4. Marek Jakubovič, člen 

      5. Katarína Koporcová, člen 
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Bod č. 18  Udelenie ceny obce Bernolákovo pani Terézii Varečkovej in memoriam 

 

Starosta obce udelil cenu obce Bernolákovo pani Terézii Varečkovej in memoriam, predniesol 

krátky príhovor o pôsobení p. Terézie Varečkovej a požiadal všetkých prítomných o minútu 

ticha na vzdanie úcty pani Terézii Varečkovej. Prítomných starosta obce informoval, že cena 

obce bude odovzdaná rodinným príslušníkom pri najbližšom stretnutí, keďže  z dôvodu 

choroby ospravedlnila svoju neúčasť na ustanovujúcom zasadnutí dcéra p. Varečkovej, Mgr. 

Jarmila Bošková.  

 

Bod č. 19  Rôzne 

 

Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na ustanovujúcom zasadnutí a pozval 

všetkých hostí na občerstvenie. Starosta obce informoval hostí, že občerstvenie je hradené 

výlučne zo súkromných prostriedkov starostu obce Bernolákovo a že na občerstvenie neboli 

využité žiadne prostriedky z obecného rozpočtu alebo z reprezentačného fondu starostu obce.  

 

 

V Bernolákove dňa 29.11.2022 

 

 

 

 

       Bc. Miroslav Turenič, MBA, LL.M., v. r. 

Overovatelia zápisnice:               starosta obce 

 

Katarína Koporcová 

nepodpísané 

 

 

         Juraj Vida, v. r. 

          prednosta obecného úradu 

Mgr. Iva Pipíšková 

nepodpísané 

 


