
UZNESENIE č. 68/OZ/2017  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 

 

 

 

 

 

 

konaného dňa 06. októbra 2017 o 18:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

k návrhu programu 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves 

 

 

Uznesenie č. 68/OZ/2017 zo dňa 06. 10. 2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Prerokovalo  

Návrh programu 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves. 

B. Konštatuje, že 

návrh programu 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves konaného 

dňa 06. 10. 2017  bol zverejnený na úradnej tabuli v obci v súlade s § 12 ods. 4 zákona 

Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, ako aj webovom sídle obce (www.bellovaves.sk) od 02.10.2017 do 

naďalej.  

C. Schvaľuje  

v zmysle § 12 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov program 9. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva 

obce Bellova Ves v tomto znení:  

Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

1. Návrh programu 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves 

(mat. č. 48/2017, starostka obce) 

2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva (mat. č. 49/2017, starostka obce) 

3. Informácia o aktuálnom stave a zložení komisií obecného zastupiteľstva  

(mat. č. 50/2017, starostka obce) 

4. Informácia o realizovaných podujatiach  organizovaných obcou Bellova Ves                    

v III. štvrťroku roka 2017 (mat. č. 51/2017, starostka obce)  

5. Správa č. 5/2017 o výsledkoch následnej finančnej kontroly vykonávania finančnej 

kontroly obcou Bellova Ves za obdobie od 01.01.2017 – 31.08.2017  

(mat. č. 52/2017, Ing. Mária Viestová, hlavná kontrolórka obce) 

6. Správa č. 6/2017 o výsledkoch následnej finančnej kontroly kontroly pokladne obce 

Bellova Ves za obdobie od 01.08.2017 – 31.08.2017  

(mat. č. 53/2017, Ing. Mária Viestová, hlavná kontrolórka obce) 

7. Návrh na podanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV 

(mat. č. 54/2017, starostka obce)   

8. Návrh na zriadenie Komisie kultúry a športu (mat. č. 55/2017, starostka obce)   

9. Návrh na zmenu Harmonogramu podujatí organizovaných obcou Bellova Ves  

(mat. č. 56/2017, starostka obce)   

10. Interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva 

http://www.bellovaves.sk/


11. Žiadosti občanov 

12. Diskusia, rôzne 

13. Záver 

 

Hlasovanie poslancov  

Uznesenie OZ č. 68/OZ/2017 zo dňa 06. 10. 2017 

 prítomnosť/kvórum = 3/3 

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

Za  3 Miriam Morihlatko, Roman Husár, Ing. Juraj Ecker          

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania uznesenie OZ č. 68/OZ/2017 zo dňa 06.10.2017 bolo prijaté 

 

 

 

 

 

Bellova Ves 09. októbra 2017                                 Ing. Mária Jankovičová, MBA

                          starostka obce 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE č. 69/OZ/2017  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 

 

 

 

 

 

 

konaného dňa 06. októbra 2017 o 18:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

ku kontrole plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves 

 

 

 

Uznesenie č. 69/OZ/2017 zo dňa 06. 10. 2017  

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Prerokovalo 

Plnenie uznesení Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves zo dňa 04.05.2017, 04.08.2017 

a 13.08.2017. 

B. Berie na vedomie 

1. Informáciu starostky obce Bellova Ves Ing. Márie Jankovičovej, MBA o pozastavení 

výkonu uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves č. 61/OZ/2017 zo dňa 

04.08.2017, a to v časti B. Schvaľuje bod 1.   

2. Závery z vykonania kontroly plnenia uznesení obecného zastupiteľstva zo dňa 04.05.2017 

04.08.2017 a 13.08.2017. 

C. Konštatuje  

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

1. Výsledok vykonania kontroly plnenia uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 

04.05.2017, a to: 

      Uznesenie č. 41/OZ/2017 zo dňa 04. 05. 2017 (obecné zastupiteľstvo žiada starostku obce) 

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

Uznesenie č. 44/OZ/2017 zo dňa 04. 05. 2017 (obecné zastupiteľstvo žiada starostku obce)  

 písm. E, b) ....................................................................................... akceptované, splnené 

2. Výsledok vykonania kontroly plnenia uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 

04.08.2017, a to: 

 Uznesenie č. 53/OZ/2017 zo dňa 04. 08. 2017 (obecné zastupiteľstvo žiada starostku obce) 

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

    Uznesenie č. 54/OZ/2017 zo dňa 04. 08. 2017 (obecné zastupiteľstvo žiada starostku obce) 

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

                Uznesenie č. 55/OZ/2017 zo dňa 04. 08. 2017 (obecné zastupiteľstvo žiada starostku obce) 

 písm. E ........................................................................................... akceptované, v plnení 

     Uznesenie č. 56/OZ/2017 zo dňa 04. 08. 2017 (obecné zastupiteľstvo žiada starostku obce) 

 písm. B ............................................................................................ akceptované, splnené 

      Uznesenie č. 57/OZ/2017 zo dňa 04. 08. 2017 (obecné zastupiteľstvo žiada starostku obce) 

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

                Uznesenie č. 58/OZ/2017 zo dňa 04. 08. 2017 (obecné zastupiteľstvo žiada starostku obce) 

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

      Uznesenie č. 59/OZ/2017 zo dňa 04. 08. 2017 (obecné zastupiteľstvo žiada starostku obce) 

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

 písm D bod 2 ................................................... (T: do 31.12.2017) akceptované, v plnení 

     Uznesenie č. 61/OZ/2017 zo dňa 04. 08. 2017 (obecné zastupiteľstvo žiada starostku obce) 



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

      Uznesenie č. 62/OZ/2017 zo dňa 04. 08. 2017 (obecné zastupiteľstvo žiada starostku obce) 

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

      Uznesenie č. 63/OZ/2017 zo dňa 04. 08. 2017 (obecné zastupiteľstvo žiada starostku obce) 

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

3. Výsledok vykonania kontroly plnenia uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 

13.08.2017, a to: 

 Uznesenie č. 65/OZ/2017 zo dňa 13. 08. 2017 (obecné zastupiteľstvo žiada starostku obce) 

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

    Uznesenie č. 66/OZ/2017 zo dňa 13. 08. 2017 (obecné zastupiteľstvo žiada starostku obce) 

 písm. D (a, b) .................................................................................. akceptované, splnené 

 

 

 

Hlasovanie poslancov  

Uznesenie OZ č. 69/OZ/2017 zo dňa 06. 10. 2017 

 prítomnosť/kvórum = 3/3 

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

Za  3 Miriam Morihlatko, Roman Husár, Ing. Juraj Ecker          

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania uznesenie OZ č. 69/OZ/2017 zo dňa 06.10.2017 bolo prijaté 

 

 

 

 

 

Bellova Ves 09. októbra 2017                                   Ing. Mária Jankovičová, MBA

                          starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE č. 70/OZ/2017  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 

 

 

 

 

 

 

 

konaného dňa 06. októbra 2017 o 18:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

k informácií o realizovaných podujatiach organizovaných obcou Bellova Ves   

v III. štvrťroku roka 2017 

 

  

Uznesenie č. 70/OZ/2017 zo dňa 06. 10. 2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Prerokovalo 

Informáciu o realizovaných podujatiach organizovaných obcou Bellova Ves               

v III. štvrťroku roka 2017 

B. Berie na vedomie 

Informáciu starostky obce Bellova Ves Ing. Márie Jankovičovej, MBA  

o realizovaných podujatiach v III. štvrťroku roka 2017 a vynaložených finančných 

prostriedkoch na jednotlivé podujatia z rozpočtu obce v celkovej výške 4 434,03 eur. 

C. Konštatuje, že 

v súvislosti s celkovými výdavkami vynaloženými z rozpočtu obce na realizáciu 

uvedených podujatí v III. štvrťroku  roka 2017, nebola prekročená 1/12 výdavkov 

obce počas hospodárenia v rozpočtovom provizóriu v jednotlivých mesiacoch. 

D. Vyjadruje poďakovanie 

  Občanom obce Bellova Ves a sponzorom, ktorí sa aktívne podieľali na príprave           

a realizácii podujatí v III. štvrťroku roka 2017.  

 

Hlasovanie poslancov  

Uznesenie OZ č. 70/OZ/2017 zo dňa 06. 10. 2017 

 prítomnosť/kvórum = 3/3 

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

Za  3 Miriam Morihlatko, Roman Husár, Ing. Juraj Ecker          

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania uznesenie OZ č.70/OZ/2017 zo dňa 06.10.2017 bolo prijaté 

 

 

Bellova Ves 09. októbra 2017                                 Ing. Mária Jankovičová, MBA

                            starostka obce 

 
 



UZNESENIE č. 71/OZ/2017  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

konaného dňa 06. októbra 2017 o 18:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

k Správe HK č. 5/2017 o výsledkoch následnej finančnej kontroly vykonávania finančnej 

kontroly obcou Bellova Ves za obdobie od 01.01.2017 – 31.08.2017 

 

Uznesenie č. 71/OZ/2017  zo dňa 06. 10. 2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Prerokovalo 

Správu hlavnej kontrolórky obce Bellova Ves č. 5/2017 zo dňa 31.08.2017 o výsledkoch 

následnej finančnej kontroly vykonávania finančnej kontroly obcou Bellova Ves za obdobie   

od 01.01.2017 – 31.08.2017 (ďalej len „Správa č. 5/2017). 

B. Berie na vedomie 

Správu č. 5/2017 predloženú hlavnou kontrolórkou obce Bellova Ves Ing. Máriou Viestovou. 

Závery kontroly: 

V kontrolovanom období, t. j. v období od 01.01.2017 do 31.08.2017 obec Bellova Ves 

neporušila § 7 ods. 1 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene              

a doplnení niektorých zákonov v predmete kontroly. 

C. Konštatuje, že 

Správa č. 5/2017 bola predložená hlavnou kontrolórkou obce Bellova Ves obecnému 

zastupiteľstvu podľa § 18f ods. 1 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.    

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej 

kontrole a audite  a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Plánom práce hlavnej 

kontrolórky na II. polrok roka 2017.  

D. Žiada 

Starostku obce Bellova Ves Ing. Máriu Jankovičovú, MBA zabezpečiť zverejnenie Správy      

č. 5/2017 na webovom sídle obce (www.bellovaves.sk).  

  Z: v texte    T: do 14 dní 

 

Hlasovanie poslancov  

Uznesenie OZ č. 71/OZ/2017 zo dňa 06. 10. 2017 

 prítomnosť/kvórum = 3/3 

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

Za  3 Miriam Morihlatko, Roman Husár, Ing. Juraj Ecker          

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania uznesenie OZ č. 71/OZ/2017 zo dňa 06.10.2017 bolo prijaté 

 

 

 

Bellova Ves 09. októbra 2017                                   Ing. Mária Jankovičová, MBA

                          starostka obce 

http://www.bellovaves.sk/


UZNESENIE č. 72/OZ/2017  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

konaného dňa 06. októbra 2017 o 18:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

k Správe HK č. 6/2017 o výsledkoch následnej finančnej kontroly kontroly pokladne obce 

Bellova Ves za obdobie od 01.08.2017 – 31.08.2017 

 

Uznesenie č. 72/OZ/2017  zo dňa 06. 10. 2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Prerokovalo 

Správu hlavnej kontrolórky obce Bellova Ves č. 6/2017 zo dňa 12.09.2017 o výsledkoch 

následnej finančnej kontroly kontroly pokladne obce Bellova Ves za obdobie od 01.08.2017 – 

31.08.2017 (ďalej len „Správa č. 6/2017). 

B. Berie na vedomie 

Správu č. 6/2017 predloženú hlavnou kontrolórkou obce Bellova Ves Ing. Máriou Viestovou. 

Závery kontroly: 

V kontrolovanom období, t. j. v období od 01.08.2017 do 31.08.2017 obec Bellova Ves 

neporušila zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej 

kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

C. Konštatuje, že 

Správa č. 6/2017 bola predložená hlavnou kontrolórkou obce Bellova Ves obecnému 

zastupiteľstvu podľa § 18f ods. 1 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.    

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej 

kontrole a audite  a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Plánom práce hlavnej 

kontrolórky na II. polrok roka 2017.  

D. Žiada 

Starostku obce Bellova Ves Ing. Máriu Jankovičovú, MBA zabezpečiť zverejnenie Správy      

č. 6/2017 na webovom sídle obce (www.bellovaves.sk).  

  Z: v texte    T: do 14 dní 

 

Hlasovanie poslancov  

Uznesenie OZ č. 72/OZ/2017 zo dňa 06.10.2017 

 prítomnosť/kvórum = 3/3 

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

Za  3 Miriam Morihlatko, Roman Husár, Ing. Juraj Ecker          

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania uznesenie OZ č. 72/OZ/2017 zo dňa 06.10.2017 bolo prijaté 

 

 

 

Bellova Ves 09. októbra 2017                                   Ing. Mária Jankovičová, MBA

                          starostka obce 

 

http://www.bellovaves.sk/


UZNESENIE č. 73/OZ/2017  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

konaného dňa 06. októbra 2017 o 18:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

k návrhu na podanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku  

z PRV SR 2014-2020, aktivita číslo 2 

 

Uznesenie č. 73/OZ/2017 zo dňa 06. 10. 2017  

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Prerokovalo a berie na vedomie 

1. Návrh starostky obce Bellova Ves Ing. Márie Jankovičovej, MBA na podanie Žiadosti 

o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka Slovenskej 

republiky 2014-2020, číslo výzvy 22/PRV/2017, opatrenie 7, podopatrenie 7.4, Aktivita 

číslo 2 (ďalej len „výzva č. 22/PRV/2017“). 

2. Informáciu o výzve č. 22/PRV/2017 a zameraní a výške oprávnených nákladov Aktivity 

číslo 2 v rámci výzvy č. 22/PRV/2017. 

B. Schvaľuje 

1. Zámer obce Bellova Ves podať Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

na investície zamerané na zriadenie nových, prístavba, prestavba, rekonštrukcia 

a modernizácia existujúcich domov smútku vrátane ich okolia v rámci opatrenia 7, 

podopatrenia 7.4, Aktivity číslo 2 Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

2014-2020, číslo výzvy 22/PRV/2017, vyhlásenej 31.05.2017 Poľnohospodárskou 

platobnou agentúrou. 

2. Uskutočnenie výberu dodávateľa na zabezpečenie služieb verejného obstarávania 

a spracovania žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku k zámeru obce 

uvedenému v písm. B. Schvaľuje bod 1 tohto uznesenia a uskutočnenie výberu dodávateľa 

realizácie projektu  k zámeru obce uvedenému v písm. B. Schvaľuje bod 1 tohto uznesenia 

starostkou obce. 

 

Hlasovanie poslancov  

Uznesenie OZ č. 73/OZ/2017 zo dňa 06.10.2017 

 prítomnosť/kvórum = 4/3 

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

Za  4 Miriam Morihlatko, Roman Husár, Ing. Juraj Ecker, Adriána 

Berešová         

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania uznesenie OZ č. 73/OZ/2017 zo dňa 06.10.2017 bolo prijaté 

 

 

 

Bellova Ves 09. októbra 2017                                   Ing. Mária Jankovičová, MBA

                          starostka obce 



UZNESENIE č. 74/OZ/2017  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

konaného dňa 06. októbra 2017 o 18:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

k návrhu na podanie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku  

z PRV SR 2014-2020, aktivita číslo 6 

 

 

Uznesenie č. 74/OZ/2017 zo dňa 06. 10. 2017  

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Prerokovalo a berie na vedomie 

1. Návrh starostky obce Bellova Ves Ing. Márie Jankovičovej, MBA na podanie Žiadosti 

o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka Slovenskej 

republiky 2014-2020, číslo výzvy 22/PRV/2017, opatrenie 7, podopatrenie 7.4, Aktivita 

číslo 6 (ďalej len „výzva č. 22/PRV/2017“). 

2. Informáciu o výzve č. 22/PRV/2017 a zameraní a výške oprávnených nákladov Aktivity 

číslo 6 v rámci výzvy č. 22/PRV/2017. 

B. Schvaľuje 

1. Zámer obce Bellova Ves podať Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

na investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na 

verejných priestoroch (montáž kamerových systémov a iných bezpečnostných prvkov) 

v rámci opatrenia 7, podopatrenia 7.4, Aktivity číslo 6 Výzvy na predkladanie Žiadostí 

o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka Slovenskej 

republiky 2014-2020, číslo výzvy 22/PRV/2017, vyhlásenej 31.05.2017 

Poľnohospodárskou platobnou agentúrou. 

2. Uskutočnenie výberu dodávateľa na zabezpečenie služieb verejného obstarávania 

a spracovania žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku k zámeru obce 

uvedenému v písm. B. Schvaľuje bod 1 tohto uznesenia a uskutočnenie výberu dodávateľa 

realizácie projektu  k zámeru obce uvedenému v písm. B. Schvaľuje bod 1 tohto uznesenia 

starostkou obce. 

 

Hlasovanie poslancov  

Uznesenie OZ č. 74/OZ/2017 zo dňa 06.10.2017 

 prítomnosť/kvórum = 4/3 

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

Za  4 Miriam Morihlatko, Roman Husár, Ing. Juraj Ecker, Adriána 

Berešová         

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania uznesenie OZ č. 74/OZ/2017 zo dňa 06.10.2017 bolo prijaté 

 

 

Bellova Ves 09. októbra 2017                                   Ing. Mária Jankovičová, MBA

                          starostka obce 



UZNESENIE č. 75/OZ/2017  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 

 

 

 

 

 

 

 

konaného dňa 06. októbra 2017 o 18:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

k návrhu na zriadenie Komisie kultúry a športu 

 

Uznesenie č. 75/OZ/2017 zo dňa 06. 10. 2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Prerokovalo a berie na vedomie 

Návrh starostky obce Bellova Ves Ing. Márie Jankovičovej, MBA na zriadenie komisie kultúry 

a športu, návrh náplne práce a návrh na voľbu predsedu a členov komisie kultúry a športu. 

B. Zriaďuje 

v súlade s § 11 ods. 4 písm. n) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov stálu komisiu obecného zastupiteľstva, a to Komisiu 

kultúry a športu. 

C. Schvaľuje 

Náplň práce komisie kultúry a športu v predloženom znení. 

D. Volí 

Predsedu a členov komisie kultúry a športu: 

1. predseda komisie: Ing. Juraj ECKER  

(poslanec Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves) 

2. členovia komisie:  Martina HRBÁNOVÁ (obyvateľka obce Bellova Ves) 

    Barbora ECKEROVÁ (obyvateľka obce Bellova Ves) 

E. Zrušuje 

V uznesení Obecného zastupiteľstva obce Bellova  č. 21/OZ/2017 zo dňa 09.02.2017 písm. D) 

Konštatuje, ako neopodstatnené. 

F. Žiada 

Starostku obce Bellova Ves Ing. Máriu Jankovičovú, MBA v súvislosti so zriadenou komisiou 

kultúry a športu: 

1. písomne informovať členov komisie o jej zriadení,     Z: v texte  T: do 14 dní 

2. zverejniť aktuálny zoznam zloženia komisie obecného zastupiteľstva na webovom sídle 

obce (www.bellovaves.sk).  Z: v texte    T: do 14 dní 

 

Hlasovanie poslancov  

Uznesenie OZ č. 75/OZ/2017 zo dňa 06.10.2017 

 prítomnosť/kvórum = 4/3 

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

Za  4 Miriam Morihlatko, Roman Husár, Ing. Juraj Ecker, Adriána 

Berešová         

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania uznesenie OZ č. 75/OZ/2017 zo dňa 06.10.2017 bolo prijaté 

 

Bellova Ves 09. októbra 2017                                   Ing. Mária Jankovičová, MBA

                          starostka obce 

http://www.bellovaves.sk/


UZNESENIE č. 76/OZ/2017  

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves   

 

 

 

 

 

 

 

 

konaného dňa 06. októbra 2017 o 18:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

k návrhu na zmenu harmonogramu podujatí organizovaných obcou Bellova Ves 

 

Uznesenie č. 76/OZ/2017 zo dňa 06. 10. 2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Prerokovalo a berie na vedomie 

Návrh starostky obce Bellova Ves Ing. Márie Jankovičovej, MBA na zmenu 

Harmonogramu podujatí organizovaných obcou Bellova Ves v mesiacoch október 

a november 2017 v doplnení štyroch podujatí, a to dvoch samostatných podujatí           

a dvoch podujatí, ktoré majú byť súčasťou už schválených podujatí v mesiacoch 

október a november 2017: Ukončenie futbalovej sezóny 2017 (14.10.2017), 

Lampiónový sprievod (28.10.2017, ako súčasť podujatia – Tvorivé dielne, vyrezávanie 

tekvíc), Priateľský futbalový zápas (11.11.2017, ako súčasť podujatia – Hodová 

zábava), Katarínska zábava (25.11.2017). 

B. Neschvaľuje 

Návrh na doplnenie Harmonogramu podujatí organizovaných obcou Bellova Ves          

o kultúrno-spoločenské podujatie – Katarínska zábava (25.11.2017). 

C. Schvaľuje 

Zmenu Harmonogramu podujatí organizovaných obcou Bellova Ves v mesiacoch 

október a november 2017 podľa predloženého návrhu o nasledovné podujatia: 

1. Ukončenie futbalovej sezóny 2017, termín konania: 14.10.2017, 

2. Lampiónový sprievod, termín konania: 28.10.2017 (ako súčasť podujatia 

Tvorivé dielne, vyrezávanie tekvíc),  

3. Priateľský futbalový zápas, termín konania: 12.11.2017 (ako súčasť podujatia 

Hodová zábava). 

D. Žiada 

Starostku obce Bellova Ves Ing. Máriu Jankovičovú, MBA v súvislosti so schválenou 

zmenou harmonogramu podujatí organizovaných obcou Bellova Ves v mesiaci október 

a november 2017: 

a) zabezpečiť zapracovanie schválených zmien do harmonogramu podujatí v zmysle 

tohto uznesenia, 

b) zabezpečiť zverejnenie harmonogramu podujatí na úradnej tabuli a webovom sídle 

obce (www.bellovaves.sk). 

   Z: v texte       T: a) do 14 dní 

 

http://www.bellovaves.sk/


Hlasovanie poslancov  

Uznesenie OZ č. 76/OZ/2017 zo dňa 06.10.2017 

 prítomnosť/kvórum = 4/3 

Výsledky  hlasovania Počet hlasov Meno a priezvisko poslanca 

Za  4 Miriam Morihlatko, Roman Husár, Ing. Juraj Ecker, Adriána 

Berešová         

Proti  0 - 

Zdržal sa hlasovania 0 - 

Konštatovanie výsledkov hlasovania uznesenie OZ č. 76/OZ/2017 zo dňa 06.10.2017 bolo prijaté 

 

 

 

 

 

 

Bellova Ves 09. októbra 2017                                 Ing. Mária Jankovičová, MBA

                             starostka obce 

 

 


