
OBEC BELLOVA VES 

                                                                            Volebné obdobie: r. 2014 - 2018 

 

 

 

MATERIÁL č. 36/2017 
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Názov materiálu 

 

Kontrola plnenia  uznesení  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves 

 

Dôvod predloženia materiálu 

 

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva 

v Bellovej Vsi zo dňa 28. 07. 2010 

 

Materiál spracoval a predkladá 

 

Ing. Mária Jankovičová, MBA 

starostka obce Bellova Ves 

 

Materiál obsahuje 

 

1. Dôvodová správa 

2. Návrh uznesenia  

 

Materiál má/nemá dopad  na 

rozpočet obce 

 

nemá dopad na rozpočet obce 

 

Materiál predložený na zasadnutie 

obecného zastupiteľstva dňa/k bodu 

č. 

 

04. 08. 2017 

k bodu č. 2 

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

ku kontrole plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves 

 

Materiál sa predkladá na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bellovej Vsi (ďalej len 

„obecné zastupiteľstvo“) v súlade s Rokovacím poriadkom Obecného zastupiteľstva v Bellovej Vsi 

zo dňa 28. 07. 2010 (ďalej len „rokovací poriadok obecného zastupiteľstva“). 

V čase predloženia materiálu č. 36/2017 obec Bellova Ves hospodári v rozpočtovom 

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

rozpočtového provizória. 

 

Podľa § 10 ods. 2 rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva „sa kontrola plnenia 

uznesení obecného zastupiteľstva vykonáva priebežne na nasledujúcich zasadnutiach obecného 

zastupiteľstva (...).“ 

 

Starostka obce Bellova Ves Ing. Mária Jankovičová, MBA podá poslancom obecného 

zastupiteľstva ústnu informáciu o plnení uznesení obecného zastupiteľstva  zo dňa 12.01.2017, 

24.01.2017, 09.02.2017 a 04.05.2017. 

 

Navrhujeme obecnému zastupiteľstvu, aby vykonanie kontroly plnenia uznesení obecného 

zastupiteľstva vzalo na vedomie a konštatovalo výsledok vykonania kontroly plnenia uznesení 

obecného zastupiteľstva v zmysle predloženého návrhu uznesenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NÁVRH UZNESENIA 

(k mat. č. 30/2017) 

 

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves  

k bodu č. 2 návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva  

konaného dňa 04. 05. 2017 o 19:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

 

Názov bodu č. 2 návrhu programu zasadnutia: 

Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva  

 

Uznesenie č. ........../OZ/2017 zo dňa 04. 05. 2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Prerokovalo 

Plnenie uznesení Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves zo dňa 12.01.2017, 24.01.2017, 

09.02.2017 a 04.05.2017. 

B. Berie na vedomie 

1. Informáciu starostky obce Bellova Ves Ing. Márie Jankovičovej, MBA o pozastavení 

výkonu uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves č. 41/OZ/2017 zo dňa     

04.05.2017, a to v časti C. Schvaľuje v plnom rozsahu.  

2. Závery z vykonania kontroly plnenia uznesení obecného zastupiteľstva zo dňa 

12.01.2017, 24.01.2017, 09.02.2017 a 04.05.2017. 

C. Konštatuje  

V zmysle § 10 ods. 2 Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Bellovej Vsi 

1. Výsledok vykonania kontroly plnenia uznesenia obecného zastupiteľstva s termínom     

vykonania odporúčania obecného zastupiteľstva do 30.06.2017, a to: 

      Uznesenie č. 6/OZ/2017 zo dňa 12. 01. 2017 (obecné zastupiteľstvo odporúča starostke obce) 

 písm. C bod 1 ........................................ (termín: do 30.06.2017) akceptované, v plnení 

 písm. C bod 2 ........................................ (termín: do 30.06.2017) akceptované, v plnení 

 písm. C bod 3 ........................................ (termín: do 30.06.2017) akceptované, v plnení 

          Uznesenie č. 11/OZ/2017 zo dňa 24. 01. 2017 (obecné zastupiteľstvo odporúča starostke obce) 

 písm. D bod 1 ....................................... (termín: do 30.06.2017) akceptované, v plnení 

2. Výsledok vykonania kontroly plnenia uznesenia obecného zastupiteľstva s termínom 

vykonania v priebehu rozpočtového roka, a to: 

      Uznesenie č. 24/OZ/2017 zo dňa 09. 02. 2017 (obecné zastupiteľstvo žiada starostku obce) 

 písm. E bod 2 .............(termín: v priebehu rozpočtového roka) akceptované, čiastočne splnené  

3. Výsledok vykonania kontroly plnenia uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 

04.05.2017, a to: 

      Uznesenie č. 41/OZ/2017 zo dňa 04. 05. 2017 (obecné zastupiteľstvo žiada starostku obce) 

 písm. E bod 1 ............................................................................... akceptované, splnené 

 písm. E bod 2 ............................................................................... akceptované, v plnení 

Uznesenie č. 44/OZ/2017 zo dňa 04. 05. 2017 (obecné zastupiteľstvo žiada starostku obce) 

 písm. E, a) ..................................................................................... akceptované, splnené 

 písm. E, b) .................................................................................... akceptované, v plnení 

 



Uznesenie č. 45/OZ/2017 zo dňa 04. 05. 2017 (obecné zastupiteľstvo žiada starostku obce) 

 písm. E ......................................................................................... akceptované, splnené 

Uznesenie č. 46/OZ/2017 zo dňa 04. 05. 2017 (obecné zastupiteľstvo žiada starostku obce) 

 písm. C ......................................................................................... akceptované, splnené 

Uznesenie č. 48/OZ/2017 zo dňa 04. 05. 2017 (obecné zastupiteľstvo žiada starostku obce) 

 písm. F ......................................................................................... akceptované, splnené 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE č. 41/OZ/2017  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 

 

 

 

 

 

konaného dňa 04. mája 2017 o 19:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi   

k informácií zo zasadnutia starostov - žiadosť spoločnosti Rescue – BH, s.r.o.,  

Dunajská 43/A, 931 01 Šamorín zo dňa 03.05.2017 (č.sp. 225/2017) o poskytnutí finančného 

príspevku na prevádzku LSPP v Šamoríne 

 

 

 

Uznesenie č. 41/OZ/2017 zo dňa 04. 05. 2017  

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves  

A. Prerokovalo a berie na vedomie 

1. Ústnu informáciu poslankyne obecného zastupiteľstva p. Miriam Morihlatko 

z pracovného stretnutia primátora mesta Šamorín a starostov obcí spádovej oblasti  

mesta Šamorín vo veci zabezpečenia prevádzkovania Lekárskej služby prvej pomoci 

v Šamoríne (LSPP), resp. jej spolufinancovania, za účelom zabezpečenia tejto služby 

pre obyvateľov mesta Šamorín, ako aj pre obyvateľov okolitých obcí. 

2. Zápisnicu z pracovného stretnutia primátora mesta Šamorín a starostov obcí spádovej 

oblasti mesta Šamorín a ďalších členských obcí ZOHŽO zo dňa 27.04.2017. 

3. Písomnú prezentáciu prevádzkovateľa Lekárskej služby prvej pomoci v Šamoríne, 

zastúpenú p. Branislavom  Hrčkom. 

4. Žiadosť spoločnosti Rescue – BH, s.r.o., Dunajská 43/A, 931 01 Šamorín zo dňa 

03.05.2017 (č.sp. 225/2017) o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku LSPP 

v Šamoríne v sume 1 euro/rok na obyvateľa obce (navrhovaná suma). 

5. Informáciu poslankyne obecného zastupiteľstva p. Miriam Morihlatko o tom, že výška 

finančného príspevku môže byť (podľa komunikácie s uvedenou spoločnosťou) ešte 

nižšia, ako pôvodne navrhovaná suma. 

6. Informácie starostky obce Ing. Márie Jankovičovej, MBA: 

o obec nemá prijaté VZN obce o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce, čo je 

podmienkou pre poskytnutie dotácie, resp. poskytnutie finančných prostriedkov 

z rozpočtu obce fyzickej osobe alebo právnickej osobe, 

o ku dňu podania žiadosti spoločnosti prevádzkujúcej LSPP v Šamoríne, obec nemá 

schválený rozpočet obce na rok 2017, t. j. hospodári v rozpočtovom provizóriu, 

a preto obec nemôže poskytovať dotácie, resp. poskytovanie dotácie je obmedzené. 

7. Upozornenie hlavnej kontrolórky obce Ing. Márie Viestovej o tom, že obec nemôže 

poskytovať dotácie z rozpočtu obce v čase hospodárenia obce v rozpočtovom 

provizóriu. 

 



B. Vyjadruje súhlas 

so spoluprácou obce Bellova Ves a spoločnosťou Rescue – BH, s.r.o., Dunajská 43/A, 931 

01 Šamorín pri zabezpečovaní prevádzkovania Lekárskej služby prvej pomoci v Šamoríne.  

C. Schvaľuje  

výšku fin. príspevku, a to v sume max.1euro/obyvateľ/rok, ktorý bude poskytnutý až po 

určení presnej výšky sumy na obyvateľa za rok zo strany spoločnosti/žiadateľa. 

D. Konštatuje, že 

finančný príspevok (dotácia) spoločnosti Rescue – BH, s.r.o., Dunajská 43/A, 931 01 

Šamorín za účelom zabezpečenia prevádzkovania LSPP v Šamoríne môže byť poskytnutý 

po schválení rozpočtu obce na rok 2017. 

E. Žiada 

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

spoločnosti Rescue – BH, s.r.o., Dunajská 43/A, 931 01 Šamorín zo dňa 03.05.2017: 

1. písomne informovať uvedenú spoločnosť o záveroch rokovania obecného zastupiteľstva 

vo veci v zmysle prijatého uznesenia obecného zastupiteľstva. 

2. zapracovať sumu 300,00 eur do návrhu rozpočtu obce na rok 2017. 

  

 

Pozastavenie výkonu uznesenia č. 41/OZ/2017 zo dňa 04.05.2017  

v časti C. Schvaľuje  

 

V súlade s § 13 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

pozastavujem výkon uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves č. 41/OZ/2017 zo dňa 04. 05. 

2017, a to v časti C. Schvaľuje v plnom rozsahu, nakoľko sa domnievam, že prijaté uznesenie obecného 

zastupiteľstva v uvedenej časti nie je v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. 

Odôvodnenie: 

Ku dňu prijatia uznesenia obecného zastupiteľstva  č. 41/OZ/2017 zo dňa 04. 05. 2017  

obec Bellova Ves nemá prijaté Všeobecné záväzné nariadenie obce o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce 

a rovnako obec nemá schválený rozpočet obce na rok 2017, t. j. hospodári v rozpočtovom provizóriu. Podľa 

ust. § 11 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“), počas rozpočtového 

provizória obec nemôže poskytovať dotácie podľa § 7 ods. ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy, resp. poskytovanie dotácií je obmedzené. 

V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podmienkou pre poskytnutie 

dotácie z rozpočtu obce fyzickej osobe alebo právnickej osobe je schválený rozpočet obce (na rozpočtový 

rok, v ktorom obecné zastupiteľstvo rozhoduje o poskytnutí dotácie) a prijaté Všeobecné záväzné nariadenie 

obce o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce. 

  

 

Bellova Ves 13. mája 2017                                           Ing. Mária Jankovičová, MBA v. r. 

                                                 starostka obce 

 

 

 


