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Názov materiálu 

 

Návrh 

 Programu hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja obce Bellova Ves na roky 2016-2020 

 

 

Dôvod predloženia materiálu 

1. Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode  

niektorých pôsobností z orgánov št.správy na 

orgány obce 

2. Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore 

reg.rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z. z. 

 

Materiál spracoval a predkladá 

 

Ing. Mária Jankovičová, MBA 

starostka obce Bellova ves 

 

 

Materiál obsahuje 

1. Dôvodová správa 

2. Návrh uznesenia  

3. Návrh PHSR na roky 2016-2020 

 

Materiál má/nemá dopad  na rozpočet 

obce 

 

nemá dopad na rozpočet obce 

 

Materiál predložený na zasadnutie 

obecného zastupiteľstva dňa/k bodu č. 

 

04. 05. 2017 

k bodu č. 7 

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 

 

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

 

 



 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

k návrhu  Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bellova Ves  

na roky 2016-2020 

 

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

zastupiteľstvo“) sa predkladá v súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode  niektorých 

pôsobností z orgánov štátnej správy na orgány obce a zákonom č. 539/2008 Z. z. o podpore 

regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z. z. (ďalej len „zákon o podpore 

regionálneho rozvoja“). 

Predložený materiál nemá dopad na rozpočet obce. 

Význam a charakter predkladaného dokumentu, resp., návrhu Programu hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja obce (ďalej len „PHSR“) je podrobne uvedený v samotnom dokumente. 

PHSR: 

- má charakter strategického, t. j. strednodobého až dlhodobého rozvojového 

dokumentu, 

- je nositeľom rozvojovej politiky obce, predstáv jej vedenia a obyvateľov o smerovaní 

rozvoja obce na obdobie rokov 2016 – 2020. 

 

PHSR je vypracovaný v súlade so zákonom o podpore regionálneho rozvoja a pozostáva 

z piatich častí – analytickej, strategickej, programovej, realizačnej a finančnej časti. 

 

Podľa § 8 ods. 5 zákona o podpore regionálneho rozvoja, program rozvoja obce a jeho 

aktualizáciu schvaľuje obecné zastupiteľstvo. 

Podľa § 8 ods. 6 zákona o podpore regionálneho rozvoja, schválenie rozvoja obce 

(dokumentu PHSR) je podmienkou na predloženie žiadosti obce o poskytnutie dotácie zo 

štátneho rozpočtu a z doplnkových zdrojov podľa § 4 ods. 2 uvedeného zákona. 

 

Predložený návrh PHSR bol zverejnený na internetovej adrese obce 

(www.obecbellovaves.sk) dňa 27.02.2017 na pripomienkovanie obyvateľom obce do 

20.03.2017. V rámci stanovej lehoty na zaslanie pripomienok k návrhu PHSR, neboli do 

podateľne Obecného úradu v Bellovej Vsi doručené žiadne pripomienky.  

  

Navrhujeme obecnému zastupiteľstva predložený návrh PHSR schváliť a prijať uznesenie 

obecného zastupiteľstva v predloženom znení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.obecbellovaves.sk/


 

 

NÁVRH UZNESENIA 

(k mat. č. 33/2017) 

 

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves  

k bodu č. 7 návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva  

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

 

Názov bodu č. 7 návrhu programu zasadnutia: 

Návrh  Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bellova Ves na roky 2016-2020 

 

 

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

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Prerokovalo 

Návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bellova Ves na roky 2016-

2020 (ďalej len „návrh PHSR“) 

B. Konštatuje, že  

návrh PHSR bol zverejnený na internetovej adrese obce (www.obecbellovaves.sk) dňa 

27.02.2017 na pripomienkovanie obyvateľom obce do 20.03.2017. 

C. Berie na vedomie 

Informáciu starostky obce Bellova Ves Ing. Márie Jankovičovej, MBA o tom, že 

v rámci stanovej lehoty na zaslanie pripomienok k návrhu PHSR, t. j. od 27.02.-

20.03.2017, neboli do podateľne Obecného úradu v Bellovej Vsi doručené žiadne 

pripomienky. 

D. Schvaľuje 

V súlade s § 8 ods. 5 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení 

neskorších predpisov  Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bellova Ves 

na roky 2016-2020 

E. Žiada 

Starostku obce Bellova Ves Ing. Máriu Jankovičovú, MBA zabezpečiť zverejnenie 

schváleného PHSR na roky 2016-2020 na internetovej adrese obce 

(www.obecbellovaves.sk). 

   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.obecbellovaves.sk/
http://www.obecbellovaves.sk/

