
Termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2020 
 

31. január 2020 – piatok 

- spáva hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2019 

- predbežný plán investičných akcií na rok 2020 

- príprava verejného zhromaždenia občanov k odpadom 

 

20. marec 2020 – piatok 

- úprava rozpočtu obce na rok 2020 (trensfery pre ZŠ) 

- informácia o podaných žiadostiach – projekty na základe výzvy, podmienky podania žiadostí 

o dotáciu 

 

15. máj 2020 – piatok 

- schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2.polrok 2020 

- čerpanie rozpočtu obce za 1.štvrťrok 2019 

- informácia o zápise detí do 1.ročníka ZŠ s MŠ 

- výročné správy organizácií, ktorým obec prideľuje dotácie z rozpočtu obce 

- správa člena Združenia Hradu Beckov – informácia z výročnej správy 

- návrhy Ceny obce 

 

26. jún 2020 – piatok 

- Záverečný účet obce 

- čerpanie rozpočtu obce za rok 2019 

- inventarizácia majetku a záväzkov obce, účty 

- návrh úpravy rozpočtu obce na rok 2020– príjem do rozpočtu z rezervného fondu (kapitálový 

rozpočet a finančné operácie) 

- Organizačné zabezpečenie Dní obce 2020 a schválenie návrhov na Cenu obce 

 

18. september 2020 – piatok 

- Hospodárenie obce za 1.polrok 2020 

- rozbor hospodárenia ZŠ s MŠ za 1 polrok 2020, správa riaditeľa ZŠ za šk. rok 2019/2020 

- informatívna správa o vykonaných kontrolách hlavnej kontrolórky za 1.polrok 2020 

- návrh úpravy rozpočtu obce na rok 2020 

 

6. november 2020 – piatok 

- čerpanie rozpočtu obce za 3.štvrťrok 2020 

- prerokovanie VZN o odpadoch 

- Správa nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky obce Beckov za rok 

2019 

- inventarizácia majetku obce k 31.12.2020 

 
11. december 2020 - piatok 

- Konsolidačná výročná správa Obce Beckov za r. 2019 

- návrh finančného rozpočtu obce na rok 2021 

- plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky  na 1.polrok 2021 

- návrh úpravy rozpočtu obce na rok 2020 

 

Schválené Obecným zastupiteľstvom obce Beckov dňa  ...............  uznesením č. ......./2019. 

 


