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MATERIÁL č. 7/2017 

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bellovej Vsi 

konaného dňa 24. 01. 2017 o 19:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

 

 

 

Názov materiálu 

 

Návrh 

programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

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. Návrh programu zasadnutia obecného 

zastupiteľstva  

2. Návrh uznesenia  

 

Materiál má/nemá dopad  na rozpočet 

obce 

 

nemá dopad na rozpočet obce 

 

Materiál predložený na zasadnutie 

obecného zastupiteľstva dňa/k bodu č. 

 

24. 01. 2017 

k bodu č. 2 

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 

 

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

 

 

 

 



N Á V R H  

 

PROGRAM  ZASADNUTIA  

Obecného zastupiteľstva v Bellovej Vsi  

konaného dňa 24. 01. 2017 o 19:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

 

 

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

2. Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva (mat. č. 7/2017, starostka obce) 

3. Návrh na vysporiadanie účtovných nezrovnalostí z predchádzajúcich účtovných 

období  (mat. č. 8/2017,  Ing. Mária Viestová, hlavná kontrolórka obce) 

4. Návrh na členstvo obce Bellova Ves v RZOPO - Regionálnom vzdelávacom centre 

Rovinka na rok 2017 (mat. č. 9/2017, starostka obce)  

5. Návrh na uzatvorenie Nájomnej zmluvy medzi obcou Bellova Ves a ZOHŽO 

a vymedzenie parcely vo vlastníctve obce Bellova Ves na vybudovanie zberného 

dvora (mat. č. 10/2017, starostka obce) 

6. Informácia o Nájomnej zmluve č. 1/2012 zo dňa 09. 02. 2012 uzatvorenej medzi 

obcou Bellova Ves a spoločnosťou Bella cars s.r.o. (mat. č. 11/2017, starostka obce) 

7. Interpelácie poslancov  

8. Diskusia, rôzne  

9. Záver  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NÁVRH UZNESENIA 

(k mat. č. 7/2017) 

Obecného zastupiteľstva v Bellovej Vsi  

k bodu č. 2 návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva  

konaného dňa 24. 01. 2017 o 19:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

 

Názov bodu č. 2 návrhu programu zasadnutia: 

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

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

Obecné zastupiteľstvo v Bellovej Vsi 

A. Prerokovalo  

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

B. Konštatuje, že 

návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 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 a internetovej adrese obce. 

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:  

 

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

2. Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva (mat. č. 7/2017, starostka 

obce) 

3. Návrh na vysporiadanie účtovných nezrovnalostí z predchádzajúcich účtovných 

období  (mat. č. 8/2017,  Ing. Mária Viestová, hlavná kontrolórka obce) 

4. Návrh na členstvo obce Bellova Ves v RZOPO - Regionálnom vzdelávacom centre 

Rovinka na rok 2017 (mat. č. 9/2017, starostka obce)  

5. Návrh na uzatvorenie Nájomnej zmluvy medzi obcou Bellova Ves a ZOHŽO 

a vymedzenie parcely vo vlastníctve obce Bellova Ves na vybudovanie zberného 

dvora (mat. č. 10/2017, starostka obce) 

6. Informácia o Nájomnej zmluve č. 1/2012 zo dňa 09. 02. 2012 uzatvorenej medzi 

obcou Bellova Ves a spoločnosťou Bella cars s.r.o. (mat. č. 11/2017, starostka 

obce) 

7. Interpelácie poslancov  

8. Diskusia, rôzne  

9. Záver  

 


