
STAROSTA OBCE DVORNÍKY 
 
 

P O Z V Á N K A 
 
 
     V súlade s § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov zvolávam riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v  Dvorníkoch,  
ktoré sa uskutoční:  

14. decembra 2022 o 17.00 hod. v KD Dvorníky 
 
Program:  

1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ. 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.  
3. Voľba návrhovej a volebnej komisie. 
4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho OZ. 
5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Dvorníky 2021/2022. 
6. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za obdobie od 08. 09. 2022 do 14.12.2022. 
7. Rozpočtové opatrenia 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28/2022. 
8. Návrh VZN č. 3/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2019 o určení výšky finančných 

prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka v školskom zariadení.  
9. Návrh VZN č.4/2022, ktorým sa určuje výška príspevku   na  úhradu nákladov a výška 

príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni  v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Obce Dvorníky. 

10. Návrh VZN obce Dvorníky č.5/2022 o určení výšky finančných príspevkov na 
čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie v materskej  škole a  školských 
zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Dvorníky 

11. Návrh VZN obce Dvorníky  č.  6/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2019 
o  miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

12. Návrh VZN obce Dvorníky  č.  7/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 26/2001 v znení 
neskorších zmien a doplnkov č. 1 a č. 2/2011 o odpadoch. 

13. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2023 a viacročného rozpočtu na 
roky 2024 – 2025. 

14. Návrh rozpočtu Obce Dvorníky na rok 2023 a viacročného rozpočtu na roky 2024 – 2025. 
15. Dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine.  
16. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dvorníky na 1. polrok 2023. 
17. Prerokovanie platu starostu.  
18. Rôzne. 
19. Pripomienky a návrhy poslancov. 
20. Návrh uznesenia. 
21. Záver. 

 
 
 
       
                                                                                                    Maroš Nemeček 
                                                                                                      starosta obce 


