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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

ku kontrole plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves 

 

Materiál na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bellovej Vsi (ďalej len „obecné 

zastupiteľstvo“) sa predkladá 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. 25/2017 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 01.12.2016, 

12.01.2017, 24.01.2017 a 09.02.2017. 

 

Navrhujem 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. 25/2017) 

 

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves  

k bodu č. 3 návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva  

konaného dňa 02. 03. 2017 o 19:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

 

Názov bodu č. 3 návrhu programu zasadnutia: 

Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva  

 

Uznesenie č. ........../OZ/2017 zo dňa 02. 03. 2017 

Obecné zastupiteľstvo v Bellovej Vsi 

A. Prerokovalo 

Plnenie uznesení Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves zo dňa 01.12.2016, 12.01.2017, 

24.01.2017 a 09.02.2017. 

B. Berie na vedomie 

1. Informácie starostky obce Bellova Ves Ing. Márie Jankovičovej, MBA o dôvode 

čiastočne splneného  a nesplneného odporúčania obecného zastupiteľstva uvedeného v 

uznesení  č. 25/OZ/2017 zo dňa 09.02.2017  

2. Vykonanie kontroly plnenia uznesení obecného zastupiteľstva zo dňa 01.12.2016, 

12.01.2017, 24.01.2017 a 09.02.2017. 

C. Konštatuje  

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

1. Výsledok vykonania kontroly plnenia uznesení obecného zastupiteľstva so stálym 

termínom vykonania odporúčania obecného zastupiteľstva, a to: 

                Uznesenie č. 85/OZ/2016 zo dňa 01. 12. 2016 (obecné zastupiteľstvo odporúča starostke obce) 

 písm. C bod 1 ….................................................. (termín: stály)  akceptované, v plnení 

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

Uznesenie č. 7/OZ/2017 zo dňa 12. 01. 2017 (obecné zastupiteľstvo odporúča starostke obce) 

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

2. 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 

3. Výsledok vykonania kontroly plnenia uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 

09.02.2017, a to: 

      Uznesenie č. 21/OZ/2017 zo dňa 09. 02. 2017   (obecné zastupiteľstvo žiada starostku obce) 

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

Uznesenie č. 22/OZ/2017 zo dňa 09. 02. 2017   (obecné zastupiteľstvo žiada starostku obce) 

 písm. D ......................................................................................... akceptované, splnené 



Uznesenie č. 23/OZ/2017 zo dňa 09. 02. 2017 (obecné zastupiteľstvo žiada starostku obce) 

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

 písm. E bod 2 ................................................................................ akceptované, splnené 

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

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

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

Uznesenie č. 25/OZ/2017 zo dňa 09. 02. 2017 (obecné zastupiteľstvo žiada starostku obce) 

 písm. D bod 1 ............................................................... akceptované, čiastočne splnené 

 písm. D bod 2 ................................................ akceptované,  nesplnené s odôvodnením 

Uznesenie č. 26/OZ/2017 zo dňa 09. 02. 2017 (obecné zastupiteľstvo žiada starostku obce) 

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

D. Žiada 

Starostku obce Bellova Ves Ing. Máriu Jankovičovú, MBA v súvislosti s prevodom 

vlastníctva nehnuteľného majetku obce Bellova Ves v kontexte uznesenia obecného 

zastupiteľstva č. 25/OZ/2017 zo dňa 09.02.2017: 

1. Zabezpečiť uzatvorenie Dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 26.10.2016 

s neprítomnými účastníkmi v zmysle schváleného uznesenia. 

Z: v texte                      T: do 31.03.2017 

2. Zabezpečiť zverejnenie Dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 26.10.2016 na 

internetovej adrese obce (www.bellovaves.sk) v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

                                          Z: v texte                      T: ihneď po podpísaní 

 

http://www.bellovaves.sk/

