
OBEC BELLOVA VES 

Obecný úrad v Bellovej Vsi č. 75, 930 52 
 

 

P O Z V Á N K A 

Vážená pani poslankyňa, 

Vážený pán poslanec, 

Vážená pani hlavná kontrolórka obce, 

 

       v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 v nadväznosti na § 13 ods. 4 písm. a) zákona  Slovenskej 

národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

zvolávam 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves (plánované) 

                                           na deň 04. augusta 2017 (piatok) o 18:00 h  
                  do zasadačky Obecného úradu v Bellovej Vsi, na ktoré Vás srdečne pozývam. 

 

Návrh programu zasadnutia:  

 

Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

1. Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva (mat. č. 35/2017, starostka obce) 

2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva (mat. č. 36/2017, starostka obce) 

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

roka 2017 (mat. č. 37/2017, starostka obce)  

4. Informácia o aktuálnom stave a zložení komisií obecného zastupiteľstva  
(mat. č. 38/2017, starostka obce) 

5. Správa č. 3/2017 o výsledkoch následnej finančnej kontroly povinnosti zverejňovať faktúry, 

objednávky a zmluvy Obce Bellova Ves za obdobie od 01.01.2017 – 13.04.2017               

(mat. č. 39/2017, Ing. Mária Viestová, hlavná kontrolórka obce) 
6. Správa č. 4/2017 o výsledkoch následnej finančnej kontroly čerpania rozpočtu obce počas 

rozpočtového provizória za I. a II. kvartál roka 2017  

(mat. č. 40/2017, Ing. Mária Viestová, hlavná kontrolórka obce) 

7. Návrh na výkon Rozhodnutia Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves č. 1/2016/OZ zo dňa 

02.12.2016 (mat. č. 41/2017, starostka obce)   
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Bellova Ves na II. polrok roka 2017 

(mat. č. 42/2017, Ing. Mária Viestová, hlavná kontrolórka obce) 

9. Návrh na zmenu harmonogramu zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves 

v mesiacoch 09-12/2017 (mat. č. 43/2017, starostka obce) 

10. Návrh Záverečného účtu obce Bellova Ves za rok 2016 (mat. č. 44/2017, starostka obce) 

11. Informácie poslancom (starostka obce) 

12. Interpelácie poslancov 

13. Žiadosti občanov 

14. Diskusia, rôzne 

15. Záver 

                                                             Ing. Mária Jankovičová, MBA v. r. 

                                                                    starostka obce 

Bellova Ves 28. júla 2017 

Materiály k jednotlivým bodom programu zasadnutia obecného zastupiteľstva si môžete pozrieť na 

www.bellovaves.sk v sekcii Obecné zastupiteľstvo r. 2017. 

Pozvánka a návrh programu zasadnutia: 

- doručuje sa poslancom obecného zastupiteľstva a hlavnej kontrolórke obce, 

- zverejnený na úradnej tabuli v obci a internetovej adrese obce dňa 28. 07. 2017 

http://www.bellovaves.sk/

