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MATERIÁL č. 43/2017 

na 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves 

konané dňa 04. 08. 2017 o 18:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

 

 

 

Názov materiálu 

 

Návrh  

na zmenu Harmonogramu zasadnutí 

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves  

v mesiacoch 09-12/2017 

 

Dôvod predloženia materiálu 

 

V zmysle záverov pracovnej porady poslancov 

obecného zastupiteľstva zo dňa 22.05.2017 

 

Materiál spracoval a predkladá 

 

Ing. Mária Jankovičová, MBA 

starostka obce Bellova Ves 

 

 

Materiál obsahuje 

1. Dôvodová správa 

2. Návrh uznesenia  

3. Návrh harmonogramu zasadnutí Obecného 

zastupiteľstva obce Bellova Ves v mesiacoch 

09-12/2017 (+informačné prílohy) 

 

Materiál má/nemá dopad  na rozpočet 

obce 

 

má dopad na rozpočet obce 

 

Materiál predložený na zasadnutie 

obecného zastupiteľstva dňa/k bodu č. 

 

04. 08. 2017 

k bodu č. 9 

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 

 

Uznesenie č.  ......../OZ/2017 zo dňa 04. 08. 2017 

 



DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

k návrhu na zmenu Harmonogramu zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce  

Bellova Ves v mesiacoch 09-12/2017 

 

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

zastupiteľstvo“) sa predkladá v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

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

V čase predloženia materiálu č. 43/2017 obec Bellova Ves hospodári v rozpočtovom 

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

rozpočtového provizória, a to vo výdavkovej časti rozpočtu v súvislosti s výplatou odmien poslancom 

za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva 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. 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 01.12.2016 uznesením č. 83/OZ/2016 

schválilo Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Bellovej Vsi na rok 2017, ktorého 

obsahom je dátum, deň, čas a miesto konania zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2017 – prvý 

štvrtok v mesiaci (s výnimkou) o 19:00 h. 

Podľa § 12 ods. 1 prvej vety zákona  o obecnom zriadení „obecné zastupiteľstvo zasadá podľa 

potreby, najmenej však raz za tri mesiace.“ Konkrétny počet zasadnutí obecného zastupiteľstva 

v danom roku je vecou potrebnosti a požiadavky o niečom rozhodovať, musí však byť splnená 

zákonná požiadavka  minimálneho počtu rokovaní, a to bez ohľadu na obsahovú stránku. 

Dôvodom predloženia návrh na zmenu Harmonogramu zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce 

Bellova Ves v mesiacoch 9-12/2017 (ďalej len „návrh na zmenu harmonogramu zasadnutí“) je  

 požiadavka poslancov obecného zastupiteľstva vyplývajúca zo záverov pracovnej porady 

poslancov zo dňa 22.05.2017, a to požiadavka na zmenu dňa a hodiny konania zasadnutí 

obecného zastupiteľstva zo štvrtka 19:00 h na piatok 18:00 h 

Predložený návrh na zmenu harmonogramu zasadnutí zohľadňuje  

 termíny štátnych sviatkov, dni pracovného voľna, školské prázdniny v Trnavskom kraji 

vyhlásené Ministerstvom školstva Slovenskej republiky s výnimkou letných prázdnin,  

 termín volieb do orgánov samosprávnych krajov,  

 schválený plán práce Obecného zastupiteľstva v Bellovej Vsi na volebné obdobie rokov    

2014-2018 (uznesenie č. 56/OZ/2015 zo dňa 04. 06. 2015) 

 

Cieľ predkladaného návrhu na zmenu harmonogramu zasadnutí je v porovnaní so schváleným 

harmonogramom zasadnutí obecného zastupiteľstva zo dňa 01.12.2016 nemenný. 

 

Termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva sú navrhované v intervale od mesiaca september 

až december 2017, a tak, aby obecné zastupiteľstvo zasadalo jeden krát v mesiaci, a to vždy prvý 

piatok v mesiaci so začiatkom o 18:00 h a miestom konania v zasadačke Obecného úradu 

v Bellovej Vsi. 

 

V súvislosti s predloženým návrhom je potrebné uviesť, že v zmysle zákona o obecnom 

zriadení je v kompetencii starostu obce zvolávať zasadnutia obecného zastupiteľstva aj v iných 

termínoch, ako v termínoch schválených obecným zastupiteľstvom.  

 

Navrhujeme obecnému zastupiteľstvu predložený návrh schváliť a prijať uznesenie obecného 

zastupiteľstva v predloženom znení. 



NÁVRH UZNESENIA 

(k mat. č. 43/2017) 

 

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves  

k bodu č. 9 návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva  

konaného dňa 04. 08. 2017 o 18:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

 

Názov bodu č. 9 návrhu programu zasadnutia: 

Návrh na zmenu Harmonogramu zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves  

v mesiacoch 9-12/2017 

 

Uznesenie č. ........../OZ/2017 zo dňa 04. 08. 2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Prerokovalo 

Návrh na zmenu Harmonogramu zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves 

v mesiacoch 9-12/2017. 

B. Berie na vedomie 

Návrh poslancov obecného zastupiteľstva ...........................na zmenu Harmonogramu 

zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves v mesiacoch                                 

9-12/2017 pozostávajúci v zmene dňa a hodiny zasadnutia obecného zastupiteľstva (zo 

štvrtka 19:00 h na piatok 18:00 h) 

C. Schvaľuje 

1. Návrh poslancov obecného zastupiteľstva na zmenu Harmonogramu zasadnutí 

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves v mesiacoch 9-12/2017 pozostávajúci 

v zmene dňa a hodiny zasadnutia obecného zastupiteľstva (zo štvrtka 19:00 h na 

piatok 18:00 h) 

2. (Návrh) Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves 

v mesiacoch 9-12/2017 v predloženom znení. 

D. Odporúča 

Starostke obce Bellova Ves Ing. Márii Jankovičovej, MBA zvolávať zasadnutia 

obecného zastupiteľstva v termínoch podľa schváleného harmonogramu zasadnutí.  

D. Žiada 

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

harmonogramom zasadnutí obecného zastupiteľstva v mesiacoch 9-12/2017: 

a) zabezpečiť zverejnenie informácie o zmene harmonogramu zasadnutí obecného 

zastupiteľstva v mesiacoch 9-12/2017 na úradnej tabuli a internetovej adrese obce 

(www.bellovaves.sk), 

b) zabezpečiť zverejnenie harmonogramu zasadnutí obecného zastupiteľstva 

v mesiacoch 9-12/2017 so zapracovanou zmenou na úradnej tabuli a internetovej 

adrese obce (www.bellovaves.sk) v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

   Z: v texte    T: do 14 dní  

 

Návrh uznesenia môže byť doplnený (prípade pozmenený) v zmysle  záverov z diskusie poslancov 

obecného zastupiteľstva vo veci. 

http://www.bellovaves.sk/
http://www.bellovaves.sk/


 

NÁVRH na zmenu  

 

Harmonogramu zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves  

v mesiacoch 9-12/2017 

 

Harmonogramu zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves  

na rok 2017 

Schválený harmonogram na rok 2017 

(uznesenie č. 83/OZ/2016 zo dňa 01.12.2016) 

Navrhovaná zmena  

na mesiace 9-12/2017 

Deň  prvý štvrtok v mesiaci Deň  prvý piatok v mesiaci 

Čas 19:00 h Čas 18:00 h 

 

 

 

 

Návrh  

HARMONOGRAM  

ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE BELLOVA VES  

V MESIACOCH SEPTEMBER - DECEMBER 2017 

 

(plánované zasadnutia obecného zastupiteľstva) 

 

Dátum Deň Čas Miesto 

08. 09. 2017 piatok 18:00 h zasadačka Obecného úradu v Bellovej Vsi 

06. 10. 2017 piatok 18:00 h zasadačka Obecného úradu v Bellovej Vsi 

03. 11. 2017 piatok 18:00 h zasadačka Obecného úradu v Bellovej Vsi 

08. 12. 2017 piatok 18:00 h zasadačka Obecného úradu v Bellovej Vsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMÁCIA  

o školských prázdninách v trnavskom kraji, štátnych sviatkov  

a dňoch pracovného pokoja v II. polroku roka 2017 

 

Dni školských prázdnin v TRNAVSKOM KRAJI v II. polroku roka 2017 

 

ŠKOLSKÉ PRÁZDNINY V TRNAVSKOM KRAJI V ROKU 2017 

 

TERMÍN PRÁZDNINY 

03. 07. – 31. 08. 2017 Letné prázdniny 

30. 10. – 31. 10. 2017 Jesenné prázdniny 

23. 12. 2017 Zimné prázdniny (vianočné) 

 

 

Dni štátnych sviatkov a pracovného pokoja v II. polroku roka 2017 

 

ŠTÁTNE SVIATKY A DNI PRACOVNÉHO POKOJA V II. polroku ROKA 2017 

DEŇ ŠTÁTNY SVIATOK/DEŇ PRACOVNÉHO POKOJA 

5. júl Sviatok svätého Cyrila a Metóda – štátny sviatok 

29. august Výročie Slovenského národného povstania – štátny sviatok 

1. september Deň Ústavy Slovenskej republiky – štátny sviatok 

15. september Sedembolestná Panna Mária - deň pracovného pokoja 

1. november Sviatok všetkých svätých - deň pracovného pokoja 

17. november Deň boja za slobodu a demokraciu – štátny sviatok 

24. december Štedrý deň - deň pracovného pokoja 

25. december Prvý sviatok vianočný - deň pracovného pokoja 

26. december Druhý sviatok vianočný - deň pracovného pokoja 

 

Poznámka: 

 04. november 2017 – Voľby do orgánov samosprávnych krajov 

 

 

 

 

 

 


