
OBEC BELLOVA VES 

                                                                        Volebné obdobie: r. 2014 - 2018 

 

 

 

 

MATERIÁL č. 37/2017 

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 

 

Informácia o realizovaných podujatiach 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

k informácií o realizovaných podujatiach organizovaných obcou Bellova Ves 

v II. štvrťroku roka 2017 

 

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

zastupiteľstvo“) sa predkladá ako iniciatívny a nemá dopad na výdavkovú časť rozpočtu obce 

Bellova Ves. 

 

V II. štvrťroku roka 2017 obec realizovala tri podujatia, a to Tvorivé dielne na tému 

Veľká noc (09.04.2017), Stavanie mája (30.04.2017) a Medzinárodný deň detí (03.06.2017). 

Celkové výdavky z rozpočtu obce na uvedené podujatia boli vo  výške 1 166,73 eur (slovom: 

jedentisícstošesťdesiatšesťeur a sedemdesiattricentov).  

 

 

Podujatia organizované obcou Bellova Ves 

realizované v II. štvrťroku roka 2017  

 

Názov podujatia Dátum konania Celkové výdavky 

z rozpočtu obce  

Tvorivé dielne – Veľká noc  09.04.2017 133,22 eur 

Stavanie mája 30.04.2017 282,65 eur 

Medzinárodný deň detí 03.06.2017 750,86 eur  

SPOLU: 1 166,73 eur 

 

V čase realizácie týchto podujatí, obec hospodárila v rozpočtovom provizóriu, pričom 

celkovými výdavkami z rozpočtu obce na uvedené podujatia nebola prekročená 1/12 

výdavkov obce počas hospodárenia v rozpočtovom provizóriu v jednotlivých mesiacoch.  

 

Navrhujeme obecnému zastupiteľstvu predloženú informáciu zobrať na vedomie           

a prijať uznesenie obecného zastupiteľstva v predloženom znení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NÁVRH UZNESENIA 

(k mat. č. 37/2017) 

 

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves  

k bodu č. 3 návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva  

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

 

Názov bodu č. ..... návrhu programu zasadnutia: 

Informácia o realizovaných podujatiach organizovaných obcou Bellova Ves v II. štvrťroku 

roka 2017 

 

 

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

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Prerokovalo 

Informáciu o realizovaných podujatiach organizovaných obcou Bellova Ves               

v II. štvrťroku roka 2017 

B. Berie na vedomie 

Informácie starostky obce Bellova Ves Ing. Márie Jankovičovej, MBA: 

1. Informáciu o realizovaných podujatiach v II. štvrťroku roka 2017 a vynaložených 

finančných prostriedkoch na jednotlivé podujatia z rozpočtu obce v celkovej výške 

1166,73 eur nasledovne: 

a) Tvorivé dielne – téma: Veľká noc (09.04.2017) v celkovej výške 133,22 eur, 

b) Stavanie mája (30.04.2017) v celkovej výške 282,65 eur, 

c) Medzinárodný deň detí (03.06.2017) v celkovej výške 750,86 eur. 

2. Informáciu o sponzorských nefinančných daroch na jednotlivé podujatia. 

C. Konštatuje, že 

v súvislosti s celkovými výdavkami vynaloženými z rozpočtu obce na realizáciu 

uvedených podujatí v II. štvrťroku  roka 2017, nebola prekročená 1/12 výdavkov obce 

počas hospodárenia v rozpočtovom provizóriu v jednotlivých mesiacoch. 

D. Vyjadruje poďakovanie 

  Občanom obce Bellova Ves a sponzorom, ktorí sa aktívne podieľali na príprave           

a realizácii podujatí v II. štvrťroku roka 2017.  
 

 

 

 

 

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

obecného zastupiteľstva vo veci. 

 


