
OBEC BELLOVA VES 

Obecný úrad Bellova Ves č. 75, 930 52 

 

 

Návrh programu  

ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves,  

ktoré sa uskutoční  

dňa 25. novembra 2022 (piatok) o 18:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

 

Slávnostná časť 

Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

1. Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce Bellova Ves, ktoré sa konali dňa 

29. 10. 2022: 

a) oznámenie výsledkov voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva 

(predsedníčka MVK), 

b) odovzdanie osvedčenia o zvolení novozvolenej starostke obce, zloženie sľubu 

novozvolenej starostky obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia zasadnutia obecného 

zastupiteľstva novozvolenou starostkou obce, 

c) odovzdanie osvedčení o zvolení poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva, 

zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva, 

d) vystúpenie starostky obce. 

 

Pracovná časť 

2. Návrh programu ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves 

(mat. č. 39/2022, starostka obce) 

3. Návrh na poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutie obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, 

ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov (mat. č. 40/2022, starostka obce) 

4. Návrh na zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu, určenie náplne práce, voľby 

predsedu a členov (mat. č. 41/2022, starostka obce) 

5. Prerokovanie platu starostky obce (mat. č. 42/2022, starostka obce) 

6. Etický kódex poslancov Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves  

(mat. č. 43/2022, starostka obce) 

7. Diskusia, rôzne  

8. Záver  

                                                             

                   Ing. Mária Jankovičová, MBA v. r. 

                    starostka obce 

Bellova Ves 20. novembra 2022  
 

Materiály k jednotlivým bodom programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva si môžete pozrieť 

na http://www.bellovaves.sk v sekcii Obecné zastupiteľstvo r. 2022. 

Pozvánka a návrh programu zasadnutia: 

- doručuje sa poslancom obecného zastupiteľstva a hlavnej kontrolórke obce, 

- zverejnený na úradnej tabuli v obci, webovom sídle obce a CUET dňa 20. 11. 2022. 

http://www.bellovaves.sk/

