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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Materiál na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves (ďalej len „obecné 

zastupiteľstvo“) sa predkladá ako iniciatívny.  

Predložený návrh má dopad na rozpočet obce, a to vo výdavkovej časti rozpočtu 

v súvislosti s výplatou odmien poslancom a členom komisií za účasť na zasadnutí komisie 

podľa  Zásad odmeňovania poslancov, predsedov a členov komisií Obecného zastupiteľstva 

v Bellovej Vsi schválených uznesením obecného zastupiteľstva  č. 7/OZ/2016 dňa 04. 02. 

2016 a výdavkov súvisiacich so zabezpečením jednotlivých podujatí. 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 04.05.2017 schválilo uznesením 

obecného zastupiteľstva č. 44/OZ/2017 Harmonogram podujatí organizovaných obcou 

Bellova Ves na II. polrok roka 2017.  

Predložený návrh na zmenu harmonogramu podujatí organizovaných obcou Bellova 

Ves v II. polroku roka 2017 (ďalej len „návrh na zmenu harmonogramu podujatí“) spočíva 

v doplnení štyroch podujatí, a to dvoch samostatných podujatí a dvoch podujatí, ktoré majú 

byť súčasťou už schválených podujatí v mesiacoch október a november 2017, pričom 

organizátorom všetkých navrhovaných podujatí má byť obec. 

Potreba doplnenia jednotlivých podujatí vzišla z diskusie medzi obyvateľmi obce. 

Návrh jednotlivých podujatí s návrhom termínu realizovania je uvedený v tabuľke (príloha). 

 

Navrhujeme obecnému zastupiteľstvu schváliť predložený návrh na zmenu 

harmonogramu podujatí a prijať uznesenie obecného zastupiteľstva v predloženom znení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NÁVRH UZNESENIA 

(k mat. č. 56/2017) 

 

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves  

k bodu č. 9 návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva  

konaného dňa 06. 10. 2017 o 18:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

 

Názov bodu č. 9 návrhu programu zasadnutia: 

Návrh na zmenu harmonogramu podujatí organizovaných obcou Bellova Ves 

 

Uznesenie č. .............../OZ/2017 zo dňa 06. 10. 2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Prerokovalo a berie na vedomie 

Návrh starostky obce Bellova Ves Ing. Márie Jankovičovej, MBA na zmenu 

Harmonogramu podujatí organizovaných obcou Bellova Ves v mesiacoch október 

a november 2017 v doplnení štyroch podujatí, a to dvoch samostatných podujatí a 

dvoch podujatí, ktoré majú byť súčasťou už schválených podujatí v mesiacoch október 

a november 2017: Ukončenie futbalovej sezóny 2017 (14.10.2017), Lampiónový 

sprievod (28.10.2017, ako súčasť podujatia – Tvorivé dielne, vyrezávanie tekvíc), 

Priateľský futbalový zápas (11.11.2017, ako súčasť podujatia – Hodová zábava), 

Katarínska zábava (25.11.2017). 

B. Schvaľuje/neschvaľuje 

Zmenu Harmonogramu podujatí organizovaných obcou Bellova Ves v mesiacoch 

október a november 2017 podľa predloženého návrhu: 

 (v prípade schválenia návrhu, uvedú sa schválené podujatia a termíny konania) 

 ..................................... 

.................................... 

C. Žiada (uvedie sa v prípade schválenia návrhu) 

Starostku obce Bellova Ves Ing. Máriu Jankovičovú, MBA v súvislosti so schválenou 

zmenou harmonogramu podujatí organizovaných obcou Bellova Ves v mesiaci 

október a november 2017: 

a) zabezpečiť zapracovanie schválených zmien do harmonogramu podujatí v zmysle 

tohto uznesenia, 

b) zabezpečiť zverejnenie harmonogramu podujatí na úradnej tabuli a webovom sídle 

obce (www.bellovaves.sk). 

   Z: v texte       T: a) do 14 dní 

     

 

 

 

Návrh uznesenia bude doplnený (prípade pozmenený) v zmysle záverov z diskusie poslancov obecného 

zastupiteľstva vo veci. 

http://www.bellovaves.sk/


Príloha k mat. č. 56/2017 

 

1. 

Harmonogramu podujatí organizovaných obcou Bellova Ves na II. polrok roka 2017  

schválený uznesením Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves 

č. 44/OZ/2017 zo dňa 04.05.2017 

 

Harmonogramu podujatí organizovaných obcou Bellova Ves  

na II. polrok roka 2017 

Názov podujatia Termínu konania podujatia 

Tvorivé dielne – vyrezávanie tekvíc 28.10.2017 (sobota) 

Stretnutie seniórov 29.10.2017 (sobota) 

Hodová zábava 11.11.2017 (sobota) 

Tvorivé dielne – adventná výzdoba obce 02.12.2017 (sobota) 

Privítanie Mikuláša 09.12.2017 (sobota) 

 

 

2. 

Návrh na zmenu harmonogramu  podujatí  organizovaných obcou Bellova Ves 

v mesiacoch október a november 2017 

 

Návrh na doplnenie podujatí 

Názov podujatia Termínu konania podujatia 

Ukončenie futbalovej sezóny 2017 14.10.2017 (sobota) 

Lampiónový sprievod  

(ako súčasť podujatia – vyrezávanie tekvíc) 

28.10.2017 (sobota) 

Priateľský futbalový zápas 

(ako súčasť podujatia – Hodová zábava) 

11.11.2017 (sobota) 

Katarínska zábava 25.11.2017 (sobota) 

 

 

 

 


