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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

k návrhu harmonogramu podujatí organizovaných obcou Bellova Ves  

na  II. polrok roka 2017 (vrátane mesiaca jún) 

 

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

zastupiteľstvo“) sa predkladá ako iniciatívny. 

V čase predloženia materiálu č. 32/2017 obec Bellova Ves hospodári v rozpočtovom 

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

rozpočtového provizória. 

Cieľom predkladaného návrhu harmonogramu podujatí organizovaných obcou 

Bellova Ves na II. polrok roka 2017 (ďalej len „návrh harmonogramu podujatí“) vrátane 

mesiaca jún 2017 je vytvorenie dostatočného priestoru na zabezpečenie včasného 

informovania širokej verejnosti o konaní toho - ktorého podujatia s cieľom dosiahnutia 

maximalizácie účasti verejnosti, ako aj poskytnutie dostatočného časového priestoru pre 

organizátorov na kvalitnú prípravu, zabezpečenie a koordinovanie prác pri organizovaní 

podujatia.  

Informovanie verejnosti o konaní každého podujatia bude zabezpečené 

prostredníctvom oznamu na úradnej tabuli v obci, internetovej stránky obce 

(www.bellovaves.sk), plagátmi/letákmi  distribuovaných v poštových schránkach, ako aj  

prostredníctvom sociálnych sieti a obecného rozhlasu. 

V predloženom návrhu harmonogramu podujatí sú navrhnuté  kultúrno – spoločenské 

a športové podujatia (väčšinou tradičné), termín ich konania, návrh na organizátora 

jednotlivých podujatí, ako aj návrh na vymedzenie finančných prostriedkov na jednotlivé 

podujatia z rozpočtu obce na rok 2017. 

 

Schválenie harmonogramu podujatí  má vplyv na rozpočet obce Bellova Ves na rok 

2017 a bude slúžiť ako podkladový materiál pri tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2017. 

  

Navrhujeme obecnému zastupiteľstvu schváliť predložený návrh harmonogramu 

podujatí a prijať uznesenie obecného zastupiteľstva v predloženom znení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bellovaves.sk/


 

NÁVRH UZNESENIA 

(k mat. č. 32/2017) 

 

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves  

k bodu č. 6 návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva  

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

 

Názov bodu č. 6 návrhu programu zasadnutia: 

Návrh harmonogramu podujatí organizovaných obcou Bellova Ves na II. polrok roka 2017 

 

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

Obecné zastupiteľstvo v Bellovej Vsi 

A. Prerokovalo 

Návrhy poslankyne Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves p. Adriány Berešovej: 

1. Návrh harmonogramu podujatí organizovaných obcou Bellova Ves na II. polrok 

roka 2017 vrátane mesiaca jún. 

2. Návrh na výšku finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2017 na 

jednotlivé podujatia v II. polroku roka 2017 vrátane mesiaca jún v celkovej sume 

5050,00 eur. 

B. Schvaľuje/neschvaľuje 

1. Harmonogram podujatí organizovaných obcou Bellova Ves na II. polrok roka 

2017 vrátane mesiaca jún 2017 v predloženom znení. 

2. Celkovú sumu finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2017 na realizáciu 

podujatí (uvedie sa obdobie) vo výške .................. eur. 

D. Žiada (uvedie sa v prípade schválenia návrhu) 

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

harmonogramom podujatí organizovaných obcou Bellova Ves na II. polrok roka 2017: 

a) zabezpečiť zverejnenie harmonogramu podujatí na úradnej tabuli a internetovej 

adrese obce (www.bellovaves.sk)  

b) pri tvorbe návrhu rozpočtu obce na rok 2017 zohľadniť celkovú sumu finančných 

prostriedkov v zmysle tohto uznesenia. 

 

   Z: v texte       T: a) do 14 dní 

    b) pri tvorbe návrhu rozpočtu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bellovaves.sk/


 

Návrh 

Harmonogram podujatí organizovaných obcou Bellova Ves na II. polrok roka 2017 

(vrátane mesiaca jún) 

 

 

HARMONOGRAM PODUJATÍ  

ORGANIZOVANÝCH OBCOU BELLOVA VES  

NA II. POLROK ROKA 2017  

(vrátane mesiaca jún) 

 

 

 

Názov podujatia 

Návrh 

Termín 

konania 

 

Organizátor Výška 

fin.prostriedkov 

z rozpočtu obce 

na rok 2017 (€) 

Medzinárodný deň detí (MDD) 03.06.2017 

(sobota) 

obec 250,00 

Deň obce 08.07.2017 

(sobota) 

obec 2500,00 

Futbalový turnaj 09.07.2017 

(nedeľa) 

juniori 150,00 

Volejbalový turnaj 26.08.2017 

(sobota) 

juniori 150,00 

Tvorivé dielne – vyrezávanie tekvíc 28.10.2017 

(sobota) 

rodič 100,00 

Stretnutie dôchodcov 29.10.2017 

(nedeľa) 

obec 400,00 

Hodová zábava 11.11.2017 

(sobota) 

obec 800,00 

Tvorivé dielne – adventná výzdoba 02.12.2017 

(sobota)  

obec 100,00 

Privítanie Mikuláša 09.12.2017 

(sobota)  

obec 300,00 

Uvítanie Nového roka 31.12.2017 

(nedeľa) 

obec 300,00 

   5050,00 

 


