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Informácia o realizovaných podujatiach v obci 

v II. až IV. štvrťroku roku 2016  

 

Dôvod predloženia materiálu 

 

Úloha uložená Obecným zastupiteľstvom v 

Bellovej Vsi predsedovi Komisie  kultúry a športu 

uznesením č. 4/OZ/2017 zo dňa 12. 01. 2017  
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Materiál obsahuje 

1. Dôvodová správa 

2. Návrh uznesenia  

 

 

Materiál má/nemá dopad  na rozpočet 

obce 

V čase predloženia materiálu č. 17/2017 obec 

Bellova Ves hospodári v rozpočtovom provizóriu. 

Predložený materiál nemá dopad na prípadné 

prekročenie 1/12 výdavkov obce počas 

rozpočtového provizória. 

 

Materiál predložený na zasadnutie 

obecného zastupiteľstva dňa/k bodu č. 

09. 02. 2017 k bodu č. 4 

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 

 

Uznesenie č.  ......../OZ/2017 zo dňa 09. 02. 2017 

 

 

 

 

 



DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Uznesením č. 4/OZ/2017 zo dňa 12. 01. 2017 Obecné zastupiteľstvo v Bellovej Vsi 

uložilo predsedovi Komisie  kultúry a športu predložiť na najbližšie nasledujúce zasadnutie 

obecného zastupiteľstva, t. j. v mesiaci február 2017 informáciu o realizovaných podujatiach 

v obci Bellova Ves v II. až IV. štvrťroku roka 2016 doplnenú o čerpanie finančných 

prostriedkov na jednotlivé podujatia o príjmovú (rozpočet obce a sponzorské) a výdavkovú 

časť.  

Doplnenie v zmysle citovaného uznesenia je farebne rozlíšené, a to zelenou farbou písma. 

 

Obdobie Názov kultúrno-

spoločenského 

podujatia 

Výška čerpaných 

finančných 

prostriedkov z 

rozpočtu obce 

Výška 

finančných 

príspevkov 

jednotlivcov a 

organizácii 

Čerpanie 

finančných 

prostriedkov  z 

finančných 

príspevkov 

jednotlivcov a 

organizácii 

II. štvrťrok 

roku 2016 

 992,40 eur 263,00 eur 316,32 eur 

 Obecná zabíjačka 221,52 eur 206,70 eur 246,14 eur 

 Jarné upratovanie 151,42 eur 0 0 

 Stavanie Mája 100,00 eur 25,00 eur 37,46 eur 

 Deň matiek 139,72 eur 0 0 

 Medzinárodný 

deň detí 

379,74 eur 31,30 eur 32,72 eur 

III. štvrťrok 

roku 2016 

 1728,89 eur 696,24 eur 1367,21 eur 

 Deň obce 1728,89 eur 696,24 eur 1367,21 eur 

IV.štvrťroku 

roku 2016 

 1920,29 eur 762,- eur 1089,53 eur 

 Posedenie pre 

dôchodcov 

880,00 eur 0 0 

 Hodová zábava 838,39 eur 662,-eur 458,20 eur 

 Adventná 

výzdoba 

0,00 eur 0 168,59 eur 

 Privítanie 

Mikuláša 

200,90 eur 100,- eur 462,74 eur 

 

 



 

 

NÁVRH UZNESENIA 

(k mat. č. 17/2017) 

 

Obecného zastupiteľstva v Bellovej Vsi  

k bodu č. 4 návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva  

konaného dňa 09. 02. 2017 o 19:00 h  v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

 

Názov bodu č. 4 návrhu programu zasadnutia: 

Informácia o realizovaných podujatiach v obci v II. až IV. štvrťroku roku 2016  

 

Uznesenie č. .............../OZ/2017 zo dňa 09. 02. 2017 

Obecné zastupiteľstvo v Bellovej Vsi 

A. Prerokovalo 

Informáciu o realizovaných podujatiach v obci v II. až IV. štvrťroku roku 2016, 

doplnenú o čerpanie finančných prostriedkov na jednotlivé podujatia o príjmovú 

(rozpočet obce a sponzorské) a výdavkovú časť, a to: 

v II. štvrťroku roku 2016 

Obecná zabíjačka 

Jarné upratovanie 

Stavanie Mája 

Deň matiek 

Medzinárodný deň detí 

v III. štvrťroku roku 2016 

Deň obce 

v IV. štvrťroku roku 2016 

Posedenie pre dôchodcov 

Hodová zábava 

Adventná výzdoba 

Privítanie Mikuláša 

B. Berie na vedomie 

1. Informáciu o vynaložených finančných prostriedkov na  podujatia organizované v II. 

štvrťroku roku 2016 z rozpočtu obce Bellova Ves  v celkovej výške 992,40 eur,  

doplnenú o čerpanie finančných prostriedkov na jednotlivé podujatia o príjmovú 

(rozpočet obce a sponzorské) a výdavkovú časť, a to:  

a) Výška finančných príspevkov jednotlivcov a organizácii v II. štvrťroku roku  

2016 v celkovej výške 263,00 eur. 

b) Čerpanie finančných prostriedkov  z finančných príspevkov jednotlivcov                 

a organizácii v  II. štvrťroku roku 2016 v celkovej výške 316,32 eur. 

2. Informáciu o vynaložených finančných prostriedkov na  podujatia organizované v III. 

štvrťroku roku 2016 z rozpočtu obce Bellova Ves  v celkovej výške 1728,89 eur, 

doplnenú o čerpanie finančných prostriedkov na jednotlivé podujatia o príjmovú 

(rozpočet obce a sponzorské) a výdavkovú časť, a to:  

a) Výška finančných príspevkov jednotlivcov a organizácii v III. štvrťroku roku 2016 

v celkovej výške 696,24 eur. 



b) Čerpanie finančných prostriedkov  z finančných príspevkov jednotlivcov                 

a organizácii v  III. štvrťroku roku 2016 v celkovej výške 1367,21 eur. 

3. Informáciu o vynaložených finančných prostriedkov na  podujatia organizované v IV. 

štvrťroku roku 2016 z rozpočtu obce Bellova Ves  v celkovej výške 1920,29 eur, 

doplnenú o čerpanie finančných prostriedkov na jednotlivé podujatia o príjmovú 

(rozpočet obce a sponzorské) a výdavkovú časť, a to:  

a) Výška finančných príspevkov jednotlivcov a organizácii v IV. štvrťroku roku 2016 

v celkovej výške 762,- eur. 

b) Čerpanie finančných prostriedkov  z finančných príspevkov jednotlivcov a 

organizácii v IV. štvrťroku roku 2016 v celkovej výške 1089,53 eur. 

4. Informáciu o zostatku finančných prostriedkov ku dňu 31.12.2016 získaných zo 

sponzorských príspevkov vo výške 377,92 eur. 


