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MATERIÁL č. 29/2017 

na 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves 

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

 

 

 

Názov materiálu 

 

Návrh 

programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Bellova Ves 

 

Dôvod predloženia materiálu 

 

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov 

 

Materiál spracoval a predkladá 

 

Ing. Mária Jankovičová, MBA 
starostka obce Bellova Ves 

 

Materiál obsahuje 

1. Dôvodová správa 

2. Návrh programu zasadnutia obecného 

zastupiteľstva  

3. 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. 05. 2017 

k bodu č. 1 

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 

 

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

 

 

 

 



DOVÔDOVÁ SPRÁVA 

k návrhu programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves 

 

Materiál sa predkladá na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves (ďalej 

len „obecné zastupiteľstvo“) v zmysle § 12 ods. 4 a 5 zákona Slovenskej národnej rady           

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o obecnom zriadení“). 

V čase predloženia materiálu č. 29/2017 obec Bellova Ves hospodári v rozpočtovom 

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

počas rozpočtového provizória. 

 

Návrh programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves (ďalej len 

„návrh programu zasadnutia“) bol zverejnený na úradnej tabuli v obci v súlade s § 12 ods. 4 

zákona o obecnom zriadení, ako aj na internetovej adrese obce (www.bellovaves.sk) 

v termíne od 02. 05. 2017 do naďalej.    

Návrh na zmenu programu zasadnutia (doplňujúci alebo pozmeňujúci návrh) môže dať 

starosta obce alebo poslanci obecného zastupiteľstva, a to na začiatku zasadnutia pri 

prerokovávaní samotného bodu, resp. návrhu programu zasadnutia. Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje návrh programu zasadnutia a jeho zmenu na začiatku zasadnutia.  

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva musí byť schválený nadpolovičnou 

väčšinou prítomných poslancov. 

 

Navrhujeme obecnému zastupiteľstvu schváliť program zasadnutia obecného 

zastupiteľstva a návrh uznesenia obecného zastupiteľstva v predloženom znení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bellovaves.sk/


N Á V R H  

 

PROGRAMU  ZASADNUTIA  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves  

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

 

 

Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

1. Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva (mat. č. 29/2017, starostka obce) 

2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva (mat. č. 30/2017, starostka obce) 

3. Informácia zo zasadnutia starostov (ústna informácia, p. Miriam Morihlatko) 

4. Informácia zo zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu (ústna informácia,      

p. Miriam Morihlatko) 

5. Informácia o realizovaných podujatiach  organizovaných obcou Bellova Ves                

v  I. štvrťroku roka 2017 (mat. č. 31/2017, starostka obce) 

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

2017 (mat. č. 32/2017, p. Adriána Berešová) 

7. Návrh Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bellova Ves (PHSR) na roky            

2016 – 2020 (mat. č. 33/2017, starostka obce) 

8. Žiadosť Západoslovenskej distribučnej, a. s. o vydanie predbežného súhlasu na 

odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce Bellova Ves (mat. č. 34/2017, starostka obce) 

9. Informácie poslancom 

10. Interpelácie poslancov 

11. Žiadosti občanov 

12. Diskusia, rôzne 

13. Záver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NÁVRH UZNESENIA 

(k mat. č. 29/2017) 

 

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves  

k bodu č. 1 návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva  

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

 

Názov bodu č. 1 návrhu programu zasadnutia: 

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

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

Obecné zastupiteľstvo v Bellovej Vsi 

A. Prerokovalo  

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

B. Konštatuje, že 

návrh programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves konaného dňa 

04. 05. 2017  bol zverejnený na úradnej tabuli v obci v súlade   s § 12 ods. 4 zákona 

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,                    

ako aj internetovej adrese obce (www.bellovaves.sk).  

C. Schvaľuje  

v zmysle § 12 ods. 5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov program zasadnutia  obecného zastupiteľstva v tomto znení:  

.................. 

.................. 

(uvedie sa znenie schváleného programu zasadnutia) 

http://www.bellovaves.sk/

