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Názov materiálu 

 

Návrh  

harmonogramu zasadnutí Obecného 
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Dôvod predloženia materiálu 

 

Zákon SNR 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. Dôvodová správa 

2. Návrh uznesenia 
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obecného zastupiteľstva dňa/k bodu č. 

 

17. 01. 2020 

k bodu č. 4 

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 

 

Uznesenie č. ....../OZ/2020 zo dňa 17. 01. 2020 

 

 

 

 



 

DÔVODOVÁ  SPRÁVA 

k návrhu harmonogramu zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves  

na rok 2020 

 

Materiál na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bellovej Vsi (ďalej len „obecné 

zastupiteľstvo“) sa predkladá v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“). 

 

Predložený návrh má dopad na rozpočet obce Bellova Ves na rok 2020 vo výdavkovej 

časti rozpočtu v súvislosti s výplatou odmien poslancom za účasť na zasadnutí obecného 

zastupiteľstva podľa Zásad odmeňovania poslancov, predsedov a členov komisií Obecného 

zastupiteľstva v Bellovej Vsi schválených uznesením obecného zastupiteľstva č. 7/OZ/2016 

dňa 04. 02. 2016. 

 

Podľa § 12 ods. 1 prvej vety zákona  o obecnom zriadení „obecné zastupiteľstvo 

zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace.“ Konkrétny počet zasadnutí 

obecného zastupiteľstva v danom roku je vecou potrebnosti a požiadavky o niečom 

rozhodovať, musí však byť splnená zákonná požiadavka  minimálneho počtu rokovaní, a to 

bez ohľadu na obsahovú stránku. 

 

Cieľom harmonogramu zasadnutí má byť vytvorenie dostatočného priestoru pre 

zasadnutia, koordinovanie prác, kvalitnú prípravu, zabezpečenie podkladov na schvaľovanie 

dokumentov pre jednotlivé volené orgány samosprávy obce Bellova Ves, dosiahnutie 

maximalizácie účasti poslancov obecného zastupiteľstva a čo najväčšej účasti verejnosti na 

zasadnutí obecného zastupiteľstva, ako aj naplnenie zákona o obecnom zriadení a zákona          

č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Navrhujeme obecnému zastupiteľstvu určiť periodicitu zasadnutí obecného 

zastupiteľstva s časom konania zasadnutí obecného zastupiteľstva (spravidla o 18:00 h) 

s ohľadom na štátne sviatky, dni pracovného pokoja, pamätné dni SR a školské prázdniny 

v roku 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NÁVRH UZNESENIA 

(k mat. č. 4/2020) 

 

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves  

k bodu č. 4 návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva  

konaného dňa 17. 01. 2020 o 18:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

 

Názov bodu č. 4 návrhu programu zasadnutia: 

Návrh harmonogramu zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves na rok 2020 

 

 

Uznesenie č. ........../OZ/2020 zo dňa 17. 01. 2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Prerokovalo 

Návrh poslanca/kyne obecného zastupiteľstva p. ..................... na periodicitu zasadnutí 

obecného zastupiteľstva v roku 2020, a to v mesiacoch ........./2020. 

B. Schvaľuje 

Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves na rok 2020 

v zmysle predloženého poslaneckého návrhu (bod A), a to v mesiacoch 

................................... 2020 (plánované zasadnutia). 

C. Žiada 

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

harmonogramom zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2020: 

a) zvolávať zasadnutia obecného zastupiteľstva  v roku 2020 v termínoch podľa 

schváleného harmonogramu zasadnutí,  

b) zabezpečiť zverejnenie harmonogramu zasadnutí obecného zastupiteľstva na 

úradnej tabuli a webovom sídle obce (www.bellovaves.sk) v súlade so 

zákonom    č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene     

a doplnení niektorých zákonov, 

   Z: v texte   T: do 14 dní 

 

 
Návrh uznesenia môže byť zmenený v zmysle záverov z diskusie poslancov obecného zastupiteľstva vo veci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bellovaves.sk/

