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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

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“). 

 

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 v Bellovej Vsi zo dňa 

01. 12. 2016, 12. 01. 2017, 24. 01. 2017 a 30. 01. 2017. 

 

Navrhujem obecnému zastupiteľstvu, aby vykonanie kontroly plnenia uznesení obecného 

zastupiteľstva vzalo na vedomie a konštatovalo výsledok vykonania kontroly plnenia uznesení 

obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NÁVRH UZNESENIA 

(k mat. č. 16/2017) 

 

Obecného zastupiteľstva v Bellovej Vsi  

k bodu č. 3 návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva  

konaného dňa 09. 02. 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 09. 02. 2017 

Obecné zastupiteľstvo v Bellovej Vsi 

A. Prerokovalo 

Plnenie uznesení Obecného zastupiteľstva v Bellovej Vsi zo dňa 01. 12. 2016, 12. 01. 2017, 

24. 01. 2017 a 30. 01. 2017. 

B. Berie na vedomie 

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

vykonanie kontroly plnenia uznesení obecného zastupiteľstva zo dňa 01. 12. 2016, 12. 01. 

2017, 24. 01. 2017 a 30. 01. 2017. 

C. Konštatuje   

1. Výsledok vykonania kontroly plnenia uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 

01.12.2016, 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 

 písm. C bod 3 ...smernica ............................................................. akceptované, splnené 

2. Výsledok vykonania kontroly plnenia uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 

12.01.2017, a to: 

Uznesenie č. 4/OZ/2017 zo dňa 12. 01. 2017 

 písm. B ................................................................................................................ splnené 

                Uznesenie č. 5/OZ/2017 zo dňa 12. 01. 2017 (obecné zastupiteľstvo žiada starostku obce) 

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

      Uznesenie č. 6/OZ/2017 zo dňa 12. 01. 2017 (obecné zastupiteľstvo odporúča starostke obce) 

 písm. C bod 1 .............................................................................. akceptované, v plnení 

 písm. C bod 2 ............................................................................... akceptované, v plnení 

 písm. C bod 3 ............................................................................... akceptované, v plnení 

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

 písm. C bod 1 ................................................................................ akceptované, splnené 

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

 písm. C bod 3 ................................................................................ akceptované, splnené 

    Uznesenie č. 8/OZ/2017 zo dňa 12. 01. 2017  

 písm. C ...............................................................................................................  splnené 

               Uznesenie č. 9/OZ/2017 zo dňa 12. 01. 2017 (obecné zastupiteľstvo žiada starostku obce) 

 písm. C .......................................................................................... akceptované, splnené 

 



 

 

3. Výsledok vykonania kontroly plnenia uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 

24.01.2017, a to: 

     Uznesenie č. 11/OZ/2017 zo dňa 24. 01. 2017 (obecné zastupiteľstvo odporúča starostke obce) 

 písm. D bod 1 …........................................................................... akceptované, v plnení 

 písm. C bod 2 ................................................................................ akceptované, splnené  

                Uznesenie č. 12/OZ/2017 zo dňa 24. 01. 2017 (obecné zastupiteľstvo odporúča starostke obce) 

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

 písm. D bod 2 ............................................................................... akceptované, v plnení  

                 Uznesenie č. 13/OZ/2017 zo dňa 24. 01. 2017 

  (obecné zastupiteľstvo odporúča a žiada starostku obce) 

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

 písm. G bod 1 .............................................................................. akceptované, splnené  

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

     Uznesenie č. 14/OZ/2017 zo dňa 24. 01. 2017  

     (obecné zastupiteľstvo odporúča a žiada starostku obce) 

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

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

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

4.  Výsledok vykonania kontroly plnenia uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 

30.01.2017, a to: 

Uznesenie č. 16/OZ/2017 zo dňa 30. 01. 2017 (obecné zastupiteľstvo žiada starostku obce) 

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

Uznesenie č. 17/OZ/2017 zo dňa 30. 01. 2017 (obecné zastupiteľstvo žiada starostku obce) 

 písm. G ......................................................................................... akceptované, splnené 

 

 


