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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

k návrhu na zvolanie zhromaždenia obyvateľov obce Bellova Ves 

 

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

zastupiteľstvo“) sa predkladá ako iniciatívny a v súlade s § 11 ods. 4 písm. f) v nadväznosti na 

§ 11b zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“). 

 

V čase predloženia materiálu č. 47/2017 obec Bellova Ves hospodári v rozpočtovom 

provizóriu. Predložený návrh nemá dopad na prípadné prekročenie 1/12 výdavkov obce počas 

rozpočtového provizória. 

 

Podľa § 11 ods.4 písm. f) zákona o obecnom zriadení je obecnému zastupiteľstvu 

vyhradené zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce. 

 

Uskutočnenie zhromaždenia obyvateľov obce je druhou, zákonom o obecnom zriadení 

predpokladanou formou realizácie priamej demokracie v obci. Zhromaždenie obyvateľov 

obce možno zvolať výlučne za účelom verejného prerokovania záležitostí komunálneho, resp. 

obecného významu rôznej miery spoločenského významu, pričom predmetom zhromaždenia 

je zistenie názoru obyvateľov na priority budúceho smerovania obce v rámci jej rozvoja. 

 

Navrhujeme nasledovné organizačné zabezpečenie zhromaždenia: 

a) dátum, čas a miesto konania zhromaždenia: 29. 09. 2017 (piatok) o 19:00 h 

v kultúrno-spoločenskej miestnosti Obecného úradu v Bellovej Vsi, 

b) témy zhromaždenia:  Zámery rozvoja obce, 

c) osoba poverená moderovaním/funkcia: Ing. Mária Jankovičová, MBA, starostka 

obce Bellova Ves. 

 

Navrhujeme obecnému zastupiteľstvu zvolať zhromaždenie obyvateľov obce a prijať 

uznesenie obecného zastupiteľstva na základe výsledkov diskusie poslancov vo veci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NÁVRH UZNESENIA 

(k mat. č. 47/2017) 

 

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves  

k bodu č. 3 návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva  

konaného dňa 13. 09. 2017 o 18:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

 

Názov bodu č. 3 návrhu programu zasadnutia: 

Návrh na zvolanie zhromaždenia obyvateľov obce Bellova Ves 

 

Uznesenie č. …........./OZ/2016 zo dňa 13. 09. 2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Prerokovalo 

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

zhromaždenia obyvateľov obce Bellova Ves. 

2. Návrh organizačného zabezpečenia zhromaždenia. 

B. Zvoláva 

V zmysle § 11 ods. 4 písm. f) v nadväznosti na § 11b zákona Slovenskej národnej rady            

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zhromaždenie obyvateľov 

obce Bellova Ves za účelom informovania verejnosti  a zistenia názoru obyvateľov na priority 

budúceho smerovania obce v rámci jej rozvoja. 

C. Schvaľuje 

1. Zvolanie zhromaždenia obyvateľov obce Bellova Ves 

2. Organizačné zabezpečenie zhromaždenia: 

a) dátum, čas a miesto konania zhromaždenia: dňa........................... o ...............h 

v kultúrno-spoločenskej miestnosti Obecného úradu v Bellovej Vsi 

b) témy zhromaždenia: 

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

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

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

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

c) osoba poverená moderovaním/funkcia: ............................................................ 

D. Žiada 

Starostku obce Bellova Ves Ing. Máriu Jankovičovú, MBA v súvislosti s organizačným 

zabezpečením zhromaždenia obyvateľov obce: 

a) zabezpečiť zverejnenie oznamu o zvolaní zhromaždenia na úradnej tabuli a webovom 

sídle obce (www.bellovaves.sk), 

Z: v texte   T: ihneď po podpísaní uznesenia 

b) zabezpečiť informovanie obyvateľov obce o zvolaní zhromaždenia prostredníctvom 

obecného rozhlasu, sociálnej siete a letákov, 

Z: v texte   T: priebežne 

c) zabezpečiť zhromaždenie po technickej stránke: ozvučenie, občerstvenie a pod. 

 

 

 

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

zastupiteľstva vo veci. 

http://www.bellovaves.sk/

