
 

 

 
 

STAROSTA OBCE BEŽOVCE 

 

P O Z V Á N K A 

 

        V zmysle § 13, ods. 2,  písmena a, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ako aj 

rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Bežovciach, zvolávam zasadnutie obecného 

zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční:  

                                dňa  07.09.2018  /piatok/  o 15,00 hod. 
                                v zasadačke Obecného úradu  Bežovce  

s týmto programom: 

Návrh programu: 

                  l.  Otvorenie 

                      - Schválenie programu rokovania 

                      - Určenie zapisovateľa a určenie overovateľov zápisnice 

                  2. Kontrola plnenia uznesení obecného  zastupiteľstva z posledného zasadnutia 

                      OZ. 

                  3. Rozpočet obce – čerpanie rozpočtu obce. Rozpočtové opatrenie č. 8/2018 

                      z 29.06.2018 a Rozpočtové opatrenia č. 9. – 10./2018 zo dňa 31.07.2018 

                      na vedomie OZ čerpanie dotácií obce a ZŠ s MŠ Bežovce. Rozpočtové opatrenie 

                      č. 11/2018 zo dňa 31.08.2018 na vedomie OZ. Rozpočtové opatrenie č. 12/2018 

                      na schválenie navýšenia rozpočtu obce o príjem z divident  VVS a.s. 

                  4. Prerokovanie a následné schválenie návrhu VZN č. 2. o organizácii 

                      miestneho referenda v obci Bežovce. 

                  5. Prerokovanie a následné schválenie návrhu VZN č. 3/2018 o pravidlách na 

                      udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene a pravidlách verejného 

                      poriadku v obci Bežovce. 

                  6. Predloženie výsledku z finančnej kontroly č. 3/2018 hlavného kontrolóra obce. 

                  7. Predloženie plánu kontrolnej činnosti na obdobie  09/2018 – 2/2019 na 

                      schválenie.                

                 8. Rôzne                    

                 9. Záver                                 

 

 

V Bežovciach, dňa  31.08.2018 

 

 

                                                                                               MVDr. Luděk Hamšík 

                                                                                                     starosta obce   

 

 

 

 

 



 
 

STAROSTA OBCE BEŽOVCE 

 

P O Z V Á N K A 

 

        V zmysle § 13, ods. 2,  písmena a, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ako aj 

rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Bežovciach, zvolávam zasadnutie obecného 

zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční:  

                                dňa  15.06.2018  /piatok/  o 16,00 hod. 
                                v zasadačke Obecného úradu  Bežovce  

s týmto programom: 

Návrh programu: 

                  l.  Otvorenie 

                      - Schválenie programu rokovania 

                      - Určenie zapisovateľa a určenie overovateľov zápisnice 

                  2. Kontrola plnenia uznesení obecného  zastupiteľstva z posledného zasadnutia 

                      OZ. 

                  3. Rozpočet obce – čerpanie rozpočtu obce. Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 zo dňa 

                      28.02.2018, Rozpočtové opatrenie č. 3/2018 zo dňa  31.03.2018, Rozpočtové 

                      opatrenie č. 4/2018 zo dňa 31.03.2018, Rozpočtové opatrenie  č. 5/2018 zo 

                      dňa 30.4.2018 na vedomie OZ – dotácie obci a ZŠ s MŠ Bežovce, RO č. 6/2018 

                      zo  dňa 31.05.2018 – na vedomie OZ – dotácie obci a ZŠ s MŠ Bežovce, RO č. 

                      7/2018 zo dňa 15.06.2018 – na schválenie OZ.  

                  4. Predloženie stanoviska k návrhu záverečného účtu hlavnej kontrolórky a zároveň 

                      predloženie návrhu záverečného účtu za rok 2017 starostom obce. 

                  5. Predloženie výsledku z finančnej kontroly č. 1/2018 a 2/2018. 

                  6. Predloženie Štatútu obce Bežovce na schválenie po zmene zákonov.                

                  7. Predloženie Rokovacieho poriadku na schválenie po zmene zákona o obecnom 

                      zriadení. 

                  8. Schválenie rozsahu výkonu starostu obce Bežovce pre nové volebné obdobie roky 

                      2018-2022 a určenie počtu poslancov obce Bežovce v novom volebnom období 

                      rok 2018-2022. 

                  9. Prerokovanie zámeru prenájmu majetku (nebytových priestorov obce) podľa 

                      osobitného zreteľa a schválenie samotného prenájmu z dôvodu zmeny majiteľa 

                      lekárne.  

                10. Prerokovanie a schválenie aktualizácie Komunitného plánu sociálnych služieb 

                      obce Bežovce na roky 2018-2023. 

                11. Prerokovanie a  schválenia čerpania finančných prostriedkov z rezervného fondu 

                      pre projekty Kanalizácia obce Bežovce, Rekonštrukcia miestnej komunikácie, 

                      Rekonštrukciu požiarnej zbrojnice v obci  Bežovce a Predchádzanie vzniku 

                      BRKO. 

                12. Rôzne                    

                13. Záver                                 

V Bežovciach, dňa  08.06.2018 

 

                                                                                               MVDr. Luděk Hamšík 

                                                                                                     starosta obce   



    

 

 

 

  

 

 

                                                                
 

 

STAROSTA OBCE BEŽOVCE 

 

P O Z V Á N K A 

 

        V zmysle § 13, ods. 2,  písmena a, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ako aj 

rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Bežovciach, zvolávam zasadnutie obecného 

zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční:  

                                dňa  15.03.2018  /štvrtok/  o 16,00 hod. 
                                v zasadačke Obecného úradu  Bežovce  

s týmto programom: 

Návrh programu: 

                  l.  Otvorenie 

                      - Schválenie programu rokovania 

                      - Určenie zapisovateľa a určenie overovateľov zápisnice 

                  2. Kontrola plnenia uznesení obecného  zastupiteľstva z posledného zasadnutia 

                      OZ. 

                  3. Rozpočet obce – čerpanie rozpočtu obce. Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 zo dňa 

                      31.01.2018 na vedomie OZ – dotácie obci a ZŠsMŠ.  

                  4. Predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti na obdobie 03-08/2018 

                  5. Predloženie výsledku z finančnej kontroly č. 4/2017 

                  6. Predloženie správy o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2017 

                  7. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Bežovce k dodržaniu podmienok na prijatie 

                      návratných zdrojov financovania. 

                  8. Prerokovanie schválenia úveru na financovanie projektu Rekonštrukcia miestnej 

                      komunikácie v obci Bežovce. 

                  9. Prerokovanie schválenia čerpania finančných prostriedkov z rezervného fondu 

                      pre projekt Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Bežovce. 

                10. Prerokovanie a schválenie dotácií z rozpočtu obce neziskovým organizáciám 

                      v obci Bežovce.  

                11. Rôzne                    

                12. Záver 

   

 

                               

V Bežovciach, dňa  08.03.2018 

 

 

                                                                                               MVDr. Luděk Hamšík 



                                                                                                     starosta obce   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                
 

STAROSTA OBCE BEŽOVCE 

 

P O Z V Á N K A 

 

        V zmysle § 13, ods. 2,  písmena a, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ako aj 

rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Bežovciach, zvolávam zasadnutie obecného 

zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční:  

                                dňa  18.12.2017  /pondelok/  o 15,30 hod. 
                                v zasadačke Obecného úradu  Bežovce  

s týmto programom: 

Návrh programu: 

                  l.  Otvorenie 

                      - Schválenie programu rokovania 

                      - Určenie zapisovateľa a určenie overovateľov zápisnice 

                  2. Kontrola plnenia uznesení obecného  zastupiteľstva z posledného zasadnutia 

                      OZ. 

                  3. Rozpočet obce – čerpanie rozpočtu obce. Rozpočtové opatrenie č. 16/2017 zo dňa 

                      30.11.2017 na vedomie OZ – dotácie obce a ZŠsMŠ.  RO č.17/2017 zo 

                      dňa 18.12.2017 na schválenie OZ 

.                 4. Predloženie správy hlavnej kontrolórky z výsledku kontroly č. 3/2017 

                      - predkladá Bc. Monika Jeneiová 

                  5. Prerokovanie návrhu dodatku č. 3. k VZN č. 2/2013 o určení výšky dotácie na 

                      prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených  

                      na území obce Bežovce na rok 2018.  

                      Predkladá: starosta obce    

                  6. Prerokovanie návrhu starostu na odpis pohľadávok, ktoré sú už definitívne 

                      nevymožiteľné a odpisu zmarenej investície: Projektová dokumentácia pre 

                      rekonštrukciu zdravotného strediska v obci Bežovce.   

                      Predkladá: starosta obce         

                  7. Rôzne                    

                  8. Záver 

                                 



V Bežovciach, dňa  12.12.2017 

 

 

                                                                                               MVDr. Luděk Hamšík 

                                                                                                     starosta obce   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
 

STAROSTA OBCE BEŽOVCE 

 

P O Z V Á N K A 

 

        V zmysle § 13, ods. 2,  písmena a, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ako aj 

rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Bežovciach, zvolávam zasadnutie obecného 

zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční:  

                                dňa  13.11.2017  /pondelok/  o 16,00 hod. 
                                v zasadačke Obecného úradu  Bežovce  

s týmto programom: 

Návrh programu: 

                  l.  Otvorenie 

                      - Schválenie programu rokovania 

                      - Určenie zapisovateľa a určenie overovateľov zápisnice 

                  2. Kontrola plnenia uznesení obecného  zastupiteľstva z posledného zasadnutia 

                      OZ. 

                  3. Rozpočet obce – čerpanie rozpočtu obce. Rozpočtové opatrenie č. 13/2017 zo dňa 

                      30.09.2017, RO č. 14 /2017 zo dňa 31.10.2017  na vedomie OZ – dotácie na chod 

                      obce a ZŠsMŠ.  RO č.15/2017 zo dňa 13.11.2017 na schválenie OZ 

. 

                  4. Základné informácie – chod obce 

                      - správa o hospodárení obce za 01.-09.2017 

                  5. Prerokovanie zmeny o odstúpení Základnej školy s Materskou školou  Bežovce 

                      zo Školského úradu so sídlom v Pavlovciach nad Uhom do Školského úradu so 

                      sídlom vo Vinnom. 

                      Predkladá: starosta obce    

                  6. Prerokovanie návrhu VZN obce Bežovce č. 4/2017 o zavedení a poskytovaní 

                      elektronických služieb. 

                      Predkladá: starosta obce 

                  7. Prerokovanie návrhu VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za 

                      komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bežovce. 

                      Predkladá: starosta obce                 



                  8. Prerokovanie návrhu viacročného rozpočtu obce Bežovce na roky 2018, 2019, 

                      2020 a predloženie odborného stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu 

                      viacročného rozpočtu.  

                      Predkladá: starosta obce a hlavná kontrolórka obce  

                  9. Rôzne                    

                10. Záver 

                                 

V Bežovciach, dňa  08.11.2017 

 

 

                                                                                               MVDr. Luděk Hamšík 

                                                                                                     starosta obce   

    

 

        

 

  

 

 

                                                                
 

STAROSTA OBCE BEŽOVCE 

 

 

P O Z V Á N K A 

 

        V zmysle § 13, ods. 2,  písmena a, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ako aj 

rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Bežovciach, zvolávam zasadnutie obecného 

zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční:  

                                dňa  04.09.2017  /pondelok/  o 16,00 hod. 
                                v zasadačke Obecného úradu  Bežovce  

s týmto programom: 

 

Návrh programu: 

                  l.  Otvorenie 

                      - Schválenie programu rokovania 

                      - Určenie zapisovateľa a určenie overovateľov zápisnice 

                  2. Kontrola plnenia uznesení obecného  zastupiteľstva z posledného zasadnutia 

                      OZ. 

                  3. Rozpočet obce – čerpanie rozpočtu obce. Rozpočtové opatrenie č. 8/2017 zo dňa 

                      30.06.2017, RO č. 9/2017 zo dňa 31.07.2017, RO č. 10/2017 zo dňa 31.08.2017 

                      na vedomie OZ – dotácie na chod obce a ZŠsMŠ.  RO č.11/2017 zo dňa 

                      04.09.2017 na schválenie OZ. 

                  4. Základné informácie – chod obce 

                      - správa o hospodárení obce za I. polrok 2017 

                  5. Predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na obdobie 

                      09/2017 do 02/2018 

                  6. Predloženie výsledku zo správy z finančnej kontroly č. 2 /2017 vykonanej 



                      v dňoch od 1.6.2017 do 15.08.2017 

                  7. Dopyty poslancov OZ a občanov.  

                  8. Rôzne                    

                  9. Záver 

 

                                 

V Bežovciach, dňa  25.08.2017 

 

 

                                                                                               MVDr. Luděk Hamšík 

                                                                                                     starosta obce   

    

 

        

 

 

 

 

                                                           
 

STAROSTA OBCE BEŽOVCE 

 

 

P O Z V Á N K A 

 

        V zmysle § 13, ods. 2,  písmena a, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ako aj 

rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Bežovciach, zvolávam zasadnutie obecného 

zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční:  

                                dňa  09.06.2017  /piatok/  o 16,00 hod. 
                                v zasadačke Obecného úradu  Bežovce  

s týmto programom: 

 

Návrh programu: 

                  l.  Otvorenie 

                      - Schválenie programu rokovania 

                      - Určenie zapisovateľa a určenie overovateľov zápisnice 

                  2. Kontrola plnenia uznesení obecného  zastupiteľstva z posledného zasadnutia 

                      OZ. 

                  3. Rozpočet obce – čerpanie rozpočtu obce. Rozpočtové opatrenie č. 4/2017 zo dňa 

                      31.3.2017, rozpočtové opatrenie č. 5/2017 zo dňa 28.4.2017, rozpočtové 

                      opatrenie č. 6/2017 zo dňa 31.05.2017 na vedomie OZ – dotácie na chod obce 

                      a ZŠsMŠ.  Rozpočtové opatrenie č. 7/2017 zo dňa 09.06.2017 na schválenie OZ. 

                  4. Základné informácie – chod obce 

                      - stav nedoplatkov na miestnych daniach ku dňu 30.5.2017. 

                      - stav nedoplatkov a preplatkov za komunálny odpad k 30.5.2017. 

                  5. Smernica:  Pravidlá kontrolnej činnosti na schválenie. 

                  6. Predloženie výsledku zo správy z finančnej kontroly č. l /2017 

                  7. Prerokovanie a schválenie návrhu Záverečného účtu obce za rok 2016. 



                      Predloženie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu za rok 2016. 

                  8. Prerokovanie a schválenie návrhu VZN č. 2/2017 o Zásadách hospodárenia 

                      a nakladania s majetkom obce Bežovce. 

                 9.  Prerokovanie a schválenie návrhu VZN č. 3/2017 o vyhradení miest na určení 

                      podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách 

                      počas volebnej kampane pre voľby do samosprávnych krajov 

               10.  Schválenie spolufinancovania z rozpočtu obce k dotácii na rekonštrukciu  

                      požiarnej zbrojnice 

               11.  Rôzne                    

               12.  Dopyty poslancov OZ a občanov  

               13.  Záver 

 

                                 

V Bežovciach, dňa  05.06.2017 

 

 

                                                                                               MVDr. Luděk Hamšík 

                                                                                                     starosta obce   

    

 

 

 

 

 

 

                                                                 
 

STAROSTA OBCE BEŽOVCE 

 

 

P O Z V Á N K A 

 

        V zmysle § 13, ods. 2,  písmena a, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ako aj 

rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Bežovciach, zvolávam zasadnutie obecného 

zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční:  

                                dňa  09.06.2017  /piatok/  o 16,00 hod. 
                                v zasadačke Obecného úradu  Bežovce  

s týmto programom: 

 

Návrh programu: 

                  l.  Otvorenie 

                      - Schválenie programu rokovania 

                      - Určenie zapisovateľa a určenie overovateľov zápisnice 

                  2. Kontrola plnenia uznesení obecného  zastupiteľstva z posledného zasadnutia 

                      OZ. 

                  3. Rozpočet obce – čerpanie rozpočtu obce. Rozpočtové opatrenie č. 4/2017 zo dňa 

                      31.3.2017, rozpočtové opatrenie č. 5/2017 zo dňa 28.4.2017, rozpočtové 

                      opatrenie č. 6/2017 zo dňa 31.05.2017 na vedomie OZ – dotácie na chod obce 



                      a ZŠsMŠ.  Rozpočtové opatrenie č. 7/2017 zo dňa 09.06.2017 na schválenie OZ. 

                  4. Základné informácie – chod obce 

                      - stav nedoplatkov na miestnych daniach ku dňu 30.5.2017. 

                      - stav nedoplatkov a preplatkov za komunálny odpad k 30.5.2017. 

                  5. Smernica:  Pravidlá kontrolnej činnosti na schválenie. 

                  6. Predloženie výsledku zo správy z finančnej kontroly č. l /2017 

                  7. Prerokovanie a schválenie návrhu Záverečného účtu obce za rok 2016. 

                      Predloženie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu za rok 2016. 

                  8. Prerokovanie a schválenie návrhu VZN č. 2/2017 o Zásadách hospodárenia 

                      a nakladania s majetkom obce Bežovce. 

                 9.  Dopyty poslancov OZ a občanov.  

                10. Rôzne                    

                11. Záver 

 

                                 

V Bežovciach, dňa  05.06.2017 

 

 

                                                                                               MVDr. Luděk Hamšík 

                                                                                                     starosta obce   

    

 

 

 

 

                                                                
 

STAROSTA OBCE BEŽOVCE 

 

 

P O Z V Á N K A 

 

        V zmysle § 13, ods. 2,  písmena a, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ako aj 

organizačného poriadku Obecného zastupiteľstva v Bežovciach, zvolávam zasadnutie 

obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční:  

                                dňa  10.03.2017  /piatok/  o 16,00 hod. 
                                v zasadačke Obecného úradu  Bežovce  

s týmto programom: 

 

Návrh programu: 

                  l.  Otvorenie 

                      - Schválenie programu rokovania 

                      - Určenie zapisovateľa a určenie overovateľov zápisnice 

                  2. Kontrola plnenia uznesení obecného  zastupiteľstva 

                  3. Predloženie rozpočtového opatrenia č. 1/2017 zo dňa 31.01.2017 - na vedomie 

                      OZ – príjem a čerpanie dotácií obci.                 

                      Predkladá: Čisárová 

                  4. Prerokovanie návrhu Dodatku č. l k VZN č. 2/2013 o určení výšky dotácie na 



                      prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na 

                      území obce Bežovce na kalendárny rok 2017               

                  5. Predloženie výsledkov zo správ z kontroly č. 3/2016 a č. 4/2016. 

                  6. Predloženie správy o kontrolnej činnosti za rok 2016. 

                  7. Predloženie návrhu plánu  kontrolnej činnosti h. k. na obdobie 3/2017 do 8/2017 

                      Predkladá: hlavný kontrolór 

                  8. Prerokovanie a schválenie zámeru priameho odpredaja majetku obce pozemku 

                      p. č. reg. C-KN č. 1305/32 druh pozemku zastavaná plocha  o výmere 2873 m2 

                      v k. ú. Bežovce 

                  9. Prerokovanie zámeru prenájmu majetku (nebytových priestorov obce) podľa 

                      osobitného zreteľa a schválenie uznesenia 

                 10. Prerokovanie návrhu VZN č. 1/2017 o podmienkach poskytovania dotácií 

                       z prostriedkov obce Bežovce.  

                 11. Rôzne – prerokovanie a schválenie žiadostí o poskytnutie dotácií pre jednotlivé  

                       subjekty                    

                 12. Záver 

 

                                 

V Bežovciach, dňa  02.03.2017 

 

 

                                                                                               MVDr. Luděk Hamšík 

                                                                                                     starosta obce   

    

 

 

 

  

 

                                                                
 

STAROSTA OBCE BEŽOVCE 

 

 

P O Z V Á N K A 

 

 

        V zmysle § 13, ods. 2,  písmena a, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ako aj 

organizačného poriadku Obecného zastupiteľstva v Bežovciach, zvolávam zasadnutie 

obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční:  

                                dňa  13.12.2016  /utorok/  o 18,00 hod. 
                                v zasadačke Obecného úradu  Bežovce  

s týmto programom: 

 

Návrh programu: 

                  l.  Otvorenie 

                  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Schválenie programu rokovania. 

                  3. Prerokovanie návrhu VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za 



                      komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bežovce.                 

                  4. Prerokovanie žiadosti firmy JUKOS  spol. s r.o. Bežovce o odkúpenie pozemku. 

                  5. Prerokovanie žiadosti pani Eleny Gajdošovej o prenájom priestorov na 

                      podnikanie. 

                  6. Predloženie rozpočtových opatrení č. 15/2016 zo dňa 30.11.2016 - na vedomie 

                      OZ – príjem a čerpanie dotácií obci. Schválenie rozpočtového opatrenia  

                      č. 16/2016 zo dňa  13.12.2016 – rieši presuny medzi položkami.                

                      Predkladá: Čisárová 

                  8. Rôzne                   

                  9. Diskusia  

                10. Záver 

 

                  

V Bežovciach, dňa  8.12.2016 

 

 

 

 

 

                                                                                               MVDr. Luděk Hamšík 

                                                                                                     starosta obce   

    

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                
 

STAROSTA OBCE BEŽOVCE 

 

P O Z V Á N K A 

 

        V zmysle § 13, ods. 2,  písmena a, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ako aj 

organizačného poriadku Obecného zastupiteľstva v Bežovciach, zvolávam zasadnutie 

obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční:  

                                dňa  29.11.2016  /utorok/  o 17,00 hod. 
                                v zasadačke Obecného úradu  Bežovce  

s týmto programom: 

Návrh programu: 

                  l.  Otvorenie 

                  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Schválenie programu rokovania. 

                  3. Správa o stave prác na projektoch obce.  

                      Predkladá: starosta obce 

                  4. Prerokovanie návrhu VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za 



                      komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bežovce.                 

                  5. Prerokovanie návrhu viacročného rozpočtu obce Bežovce na roky 2017, 2018, 

                      2019 a predloženie odborného stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu 

                      viacročného rozpočtu.  

                      Predkladá: starosta obce 

                  6. Správa hlavného kontrolóra z  finančnej kontroly č. 1/2016 a č. 2/2016.  

                      Predkladá: Bc. Monika Jeneiová, hlavná kontrolórka obce 

                  7. Predloženie rozpočtových opatrení č. 13/2016 zo dňa 30.09.2016 a 14/2016 zo 

                      dňa  31.10.2016 – na vedomie OZ- príjem a čerpanie dotácií obci.                  

                      Predkladá: Čisárová 

                  8. Rôzne                   

                  9. Voľba hlavného kontrolóra obce Bežovce.  

                10. Záver 

 

                  

V Bežovciach, dňa  23.11.2016 

 

 

 

 

 

                                                                                               MVDr. Luděk Hamšík 

                                                                                                     starosta obce   

    

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
 

STAROSTA OBCE BEŽOVCE 

 

P O Z V Á N K A 

 

        V zmysle § 13, ods. 2,  písmena a, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ako aj 

organizačného poriadku Obecného zastupiteľstva v Bežovciach, zvolávam zasadnutie 

obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční:  

                                dňa  16.09.2016  /piatok/  o 17,00 hod. 
                                v zasadačke Obecného úradu  Bežovce  

s týmto programom: 

Návrh programu: 

                  l.  Otvorenie 

                  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

                  3. Správa o stave prác na projektoch obce – rekonštrukcia kúrenia na ZS - byt. 

                      Rekonštrukcia kotolne v ZŠsMŠ Bežovce.  



                      Predkladá: starosta obce      

                  4. Predloženie správy o výsledku následnej finančnej kontroly č. 3/2015 zo dňa 

                      30.06.2015. Predkladá: Bc. Monika Jeneiová, hlavná kontrolórka obce 

                  5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Bežovce na obdobie 

                      09/2016 - 02/2017 na schválenie. 

                  6. Predloženie rozpočtových opatrení č. 8/2016 zo dňa 30.06.2016 a 9/2016 zo dňa 

                      11.07.201,6 10/2016 zo dňa 29.07.2016, RO č. 11/2016 z 31.08.2016 – na 

                      vedomie OZ- príjem a čerpanie dotácií obci a úprava rozpočtu presunmi. 

                      Rozpočtové opatrenie č. 12/2016 zo dňa 16.09.2016 na úpravu rozpočtu. 

                      Predkladá: Čisárová 

                  7. Vyhlásenie termínu konania „Voľby hlavného kontrolóra obce Bežovce“  

                      a určenie požiadaviek na výkon funkcie hlavného kontrolóra. 

                      Predkladá: starosta obce                        

                  8. Rôzne 

                  9. Záver 

                  

V Bežovciach, dňa  12.09.2016 

 

 

 

 

 

                                                                                               MVDr. Luděk Hamšík 

                                                                                                     starosta obce   

    

 

 

 

 

 

                                                                 
 

STAROSTA OBCE BEŽOVCE 

 

P O Z V Á N K A 

 

        V zmysle § 13, ods. 2,  písmena a, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ako aj 

organizačného poriadku Obecného zastupiteľstva v Bežovciach, zvolávam zasadnutie 

obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční:  

                                dňa  24.06.2016  /piatok/  o 17,00 hod. 
                                v zasadačke Obecného úradu  Bežovce  

s týmto programom: 

Návrh programu: 

                  l.  Otvorenie 

                  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

                  3. Správa o stave prác na projektoch obce – výstavba kanalizácie obce. Havarijný 

                      stav kotolne v ZŠsMŠ Bežovce.  

                      Predkladá: starosta obce      



                  4. Predloženie odborného stanoviska hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečného 

                      účtu obce Bežovce za rok 2015. 

                  5. Prerokovanie a schválenie návrhu Záverečného účtu obce Bežovce za rok 2015. 

                  6. Predloženie rozpočtových opatrení č. 4/2016 zo dňa 31.03.2016 a 5/2016 zo dňa 

                      29.04.2016 a 6/2016 zo dňa 31.05.2016 - na vedomie OZ- príjem a čerpanie 

                      dotácií obci. Predloženie rozpočtového opatrenia  č. 7/2016 zo dňa 

                      24.06.2016 na úpravu rozpočtu  na rok 2016. 

                      Predkladá: Čisárová 

                  7. Prerokovanie a schválenie čerpania z rezervného fondu na kanalizáciu obce. 

                      Predkladá: starosta obce                        

                  8. Schválenie VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

                      odpadmi. 

                  9. Rôzne 

                10. Záver 

                  

V Bežovciach, dňa  17.06.2016 

 

 

 

 

 

                                                                                               MVDr. Luděk Hamšík 

                                                                                                     starosta obce   

    

 

 

 

 

 

                                                                 
 

STAROSTA OBCE BEŽOVCE 

 

P O Z V Á N K A 

 

        V zmysle § 13, ods. 2,  písmena a, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ako aj 

organizačného poriadku Obecného zastupiteľstva v Bežovciach, zvolávam zasadnutie 

obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční:  

                                dňa  24.03.2016  /štvrtok/  o 16,00 hod. 
                                v zasadačke Obecného úradu  Bežovce  

s týmto programom: 

Návrh programu: 

                  l.  Otvorenie 

                  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

                  3. Správa o projektoch obce  

                      Predkladá: starosta obce      

                  4. Schválenie smernice o postupe vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti 

                      Obce Bežovce 



                  5. Schválenie výšky dotácií z rozpočtu obce pre neziskové organizácie. 

                  6. Rozpočtové opatrenie č. 1/2016  a 2/2016 -  úprava rozpočtu obce.  

                  7. Schválenie VZN o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Bežovce.  

                  8. Rôzne 

                  9. Diskusia 

                10. Záver 

                  

V Bežovciach, dňa  17.03.2016 

 

 

 

                                                                          MVDr. Luděk Hamšík 

                                                                                starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

                                                                 
 

STAROSTA OBCE BEŽOVCE 

 

P O Z V Á N K A 

 

        V zmysle § 13, ods. 2,  písmena a, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ako aj 

organizačného poriadku Obecného zastupiteľstva v Bežovciach, zvolávam zasadnutie 

obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční:  

                                dňa  18.12.2015  /piatok/  o 13,00 hod. 
                                v zasadačke Obecného úradu  Bežovce  

s týmto programom: 

Návrh programu: 

                  l.  Otvorenie 

                  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

                  3. Správa o projektoch obce – kanalizácia obce a budovanie viacúčelovej optickej 

                      dátovej komunikačnej siete na území obce 



                      Predkladá: starosta obce      

                  4. Schválenie návrhu zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu na r. 2016- 

                      2019. Predkladá: starosta obce 

                  5. Prerokovanie návrhu inventúrnej komisie ZŠsMŠ na vyradenie opotrebovaného 

                      a nepotrebného majetku v zmysle zásad o hospodárení s majetkom obce. 

                  6. Predloženie rozpočtového opatrenia č.16/2015 zo dňa 30.10.2015,  na vedomie 

                      OZ - príjem a čerpanie dotácií obci. Rozpočtového opatrenie č. 17/2015 zo dňa 

                      19.11.2015 o úprave rozpočtu presunmi medzi položkami - na vedomie OZ, 

                      rozpočtového opatrenia č. 18/2015 o úprave rozpočtu o dotácie obci,  19/2015  

                      z 18.12.2015 úprava   rozpočtu obce presunmi medzi položkami rozpočtu.  

                      Rozpočtové opatrenie č. 20/2015 z 31.12.2015 dotácie obci na vedomie OZ. 

                      Predkladá: Čisárová 

                  7. Informácia starostu obce a schválenie návrhu na vyradenie opotrebovaného 

                      a neupotrebiteľného  majetku obce z vykonanej inventúry majetku obce 

                      k 30.09.2015 v súlade so zásadami  o hospodárení s majetkom obce. 

                  8. Prerokovanie návrhu dodatku č. 1, k VZN č. 6/2015 o miestnych daniach 

                      a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území 

                      obce  Bežovce – poplatok za drobný stavebný odpad. 

                  9. Prerokovanie návrhu na zrušenie platnosti Pokynu č. 6/2010 starostu obce 

                      Bežovce o postupe obstarávania pri zákazkách s nízkou hodnotou    

                10. Rôzne 

                11. Diskusia 

                12. Záver 

                  

V Bežovciach, dňa  15.12.2015 

 

 

 

                                                                          MVDr. Luděk Hamšík 

                                                                                starosta obce   

 

     

 

                                                             
 

STAROSTA OBCE BEŽOVCE 

 

P O Z V Á N K A 

 

        V zmysle § 13, ods. 2,  písmena a, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ako aj 

organizačného poriadku Obecného zastupiteľstva v Bežovciach, zvolávam zasadnutie 

obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční:  

                                dňa  19.11.2015  /štvrtok/  o 18,00 hod. 
                                v zasadačke Obecného úradu  Bežovce  

s týmto programom: 

Návrh programu: 

                  l.  Otvorenie 

                  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 



                  3. Správa o projektoch obce – kanalizácia obce a budovanie viacúčelovej optickej 

                      dátovej komunikačnej siete na území obce 

                      Predkladá: starosta obce      

                  4. Prerokovanie VZN obce o vyhradení miest na verejných priestranstvách, ktoré 

                      budú slúžiť na umiestňovanie volebných plagátov kandidujúcich subjektov, 

                      v súvislosti s voľbami na NR SR v roku 2016. 

                  5. Predloženie listu audítora  obecnému zastupiteľstvu týkajúci sa zistení pri 

                      uskutočňovaní auditu za rok 2014 

                  6. Predloženie rozpočtového opatrenia č.15/2015 zo dňa 30.09.2015,  na vedomie 

                      OZ - príjem a čerpanie dotácií obci. 

                      Predkladá: Čisárová 

                  7. Informácia starostu obce o vykonaní inventúry majetku obce k 30.09.2015. 

                  8. Prerokovanie návrhu VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za 

                      komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bežovce. 

                  9. Prerokovanie návrhu viacročného rozpočtu obce Bežovce na roky 2016, 2017, 

                      2018.   

                10. Rôzne 

                11. Diskusia 

                12. Záver 

                  

V Bežovciach, dňa  13.11.2015 

 

 

 

 

 

                                                                          MVDr. Luděk Hamšík 

                                                                                starosta obce   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
 

STAROSTA OBCE BEŽOVCE 

 

P O Z V Á N K A 

 

        V zmysle § 13, ods. 2,  písmena a, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ako aj 

organizačného poriadku Obecného zastupiteľstva v Bežovciach, zvolávam zasadnutie 

obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční:  



                                dňa  10.09.2015  /štvrtok/  o 18,00 hod. 
                                v zasadačke Obecného úradu  Bežovce  

s týmto programom: 

Návrh programu: 

                  l.  Otvorenie 

                  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

                  3. Správa o projektoch obce – MAS a  miestny rozhlas 

                      Predkladá: starosta obce      

                  4. Prerokovanie VZN obce o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaných 

                      služieb na trhových miestach v obci Bežovce. 

                  5. Prerokovanie zámeru prenájmu majetku obce podľa osobitného zreteľa 

                  6. Predloženie rozpočtových opatrení č. 11/2015 zo dňa 30.06.2015, č. 12/2015 zo 

                      dňa 31.07.2015, č. 13/2015 zo dňa 31.08.2015 na vedomie OZ - príjem a čerpanie 

                      dotácií obci. Rozpočtové opatrenie  č. 14/2015 zo dňa 10.09.2015 na úpravu 

                      rozpočtu  na rok 2015. 

                      Predkladá: Čisárová  

                  7. Rôzne 

                  8. Diskusia 

                  9. Záver 

                  

V Bežovciach, dňa  7.09.2015 

 

 

 

 

 

                                                                          MVDr. Luděk Hamšík 

                                                                                starosta obce   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
 

STAROSTA OBCE BEŽOVCE 

 

P O Z V Á N K A 

 

        V zmysle § 13, ods. 2,  písmena a, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ako aj 

organizačného poriadku Obecného zastupiteľstva v Bežovciach, zvolávam zasadnutie 

obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční:  

                                dňa  22.06.2015  /pondelok/  o 18,00 hod. 



                                v zasadačke Obecného úradu  Bežovce  

s týmto programom: 

Návrh programu: 

                  l.  Otvorenie 

                  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

                  3. Správa o stave prác na projekte obce – výstavba komunitného centra 

                      Predkladá: starosta obce      

                  4. Predloženie odborného stanoviska hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečného 

                      účtu obce Bežovce za rok 2014. 

                  5. Prerokovanie a schválenie návrhu Záverečného účtu obce Bežovce za rok 2014 

                  6. Predloženie rozpočtových opatrení č. 9/2015 zo dňa 29.05.2015 na vedomie OZ 

                      - príjem a čerpanie dotácií obci. Rozpočtové opatrenie  č. 10/2015 zo dňa 

                      22.06.2015 na úpravu rozpočtu  na rok 2015. 

                      Predkladá: Čisárová 

                  7. Prerokovanie a schválenie plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2015 

                      Predkladá: hlavný kontrolór                        

                  8. Rôzne 

                  9. Diskusia 

                10. Záver 

                  

V Bežovciach, dňa  17.06.2015 

 

 

 

 

 

                                                                          MVDr. Luděk Hamšík 

                                                                                starosta obce   

    

 

 

 

 

 

                                                              
 

STAROSTA OBCE BEŽOVCE 

 

P O Z V Á N K A 

 

        V zmysle § 13, ods. 2,  písmena a, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ako aj 

organizačného poriadku Obecného zastupiteľstva v Bežovciach, zvolávam zasadnutie 

obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční:  

                                dňa  17.04.2015  /piatok/  o 18,00 hod. 
                                v zasadačke Obecného úradu  Bežovce  

s týmto programom: 

Návrh programu: 

                  l. Otvorenie 



                  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

                  3. Správa o stave prác na projekte obce – výstavba komunitného centra 

                      Predkladá: starosta obce 

                  4. Prerokovanie a schválenie použitia finančných prostriedkov na výstavbu 

                      kanalizácie obce Bežovce v roku 2015 z rezervného fondu obce. 

                  5. Predloženie rozpočtových opatrení č. 1,2/2015 zo dňa 30.01.2015, 3/2015 zo 

                      dňa  27.02.2015 a 4/2015 zo dňa 31.03.2015 na vedomie OZ - príjem a čerpanie 

                      dotácií obci. Rozpočtové opatrenie  č. 5/2015 zo dňa 17.04.2015 na úpravu 

                      programového rozpočtu  na rok 2015. 

                      Predkladá: Čisárová 

                  6. Prerokovanie a schválenie výšky dotácií neziskovým organizáciám v obci 

                      Bežovce na základe predložených žiadostí  v  roku 2015. 

                  7. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 1/2015 

                      Predkladá: hlavný kontrolór          

                  8. Schválenie návrhu VZN o poplatkoch za úkony a služby vykonávané obcou 

                      Bežovce. Predkladá: starosta obce 

                  9. Schválenie návrhu VZN obce Bežovce zásady odmeňovania poslancov  

                      obecného  zastupiteľstva. Predkladá: starosta obce 

                10. Prerokovanie platu starostu obce na rok 2015  

                11. Rôzne: 

                      A. Informácia o zapojení obce do verejno –súkromného partnerstva MAS – 

                           Miestna akčná skupina 

                      B. Sťažnosti občanov – Anna Horňáková 

                      C. Žiadosť Gréckokatolíckej cirkvi Bežovce o úhradu nákladov na energie 

                           spotrebovanej kamerovým systémom umiestneným na chráme cirkvi. 

                      D. Žiadosť: Michal Pallai, Bežovce č. 89 

                      E. Zriadenie krízového štábu obce 

                      H. Zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru  

                12. Diskusia 

                13. Záver 

                  

V Bežovciach, dňa  21.01.2015 

 

                                                                          MVDr. Luděk Hamšík 

                                                                                starosta obce   

 

 

 

 
 

STAROSTA OBCE BEŽOVCE 

 

 

P O Z V Á N K A 

 

        V zmysle § 13, ods. 2,  písmena a, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ako aj 

organizačného poriadku Obecného zastupiteľstva v Bežovciach, zvolávam zasadnutie 

obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční:  



  

                               dňa  26.01.2015  /pondelok/  o 16,00 hod. 

                                v zasadačke Obecného úradu  Bežovce  

s týmto programom: 

 

Návrh programu: 

                  l. Otvorenie 

                  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

                  3. Správa o projektoch obce – výstavba komunitného centra 

                      Predkladá: starosta obce 

                  4. Prezentácia firmy Lekos – zavedenie optického kábla do obce 

                  5. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov 

                  6. Menovanie zástupcu starostu obce Bežovce pre volebné obdobie  

                       r. 2015 – 2018 

                  7.  Určenie sobášiacich pre obdobie r. 2015 – 2018 

                  8.  Rozšírenie okruhu fyzických osôb o starostu obce, ktorému obec zabezpečí 

                       stravovanie a ktorému bude prispievať na stravovanie podľa ods. 3 § 152 

                       zákona č. 311/2001 Z.z. /zákonníka práce/  

                  9.  Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 6/2014 

                       Predkladá: hlavný kontrolór 

                10.  Správa o kontrolnej činnosti za rok 2014. 

                       Predkladá: hlavný kontrolór  

                 11. Schválenie VZN obce Bežovce o spôsobe náhradného zásobovania vodou, 

                        náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp 

                        podľa miestnych podmienok obce Bežovce 

                 12.  Rôzne  

                 11.  Diskusia 

                 12.  Záver 

                  

                  

 

V Bežovciach, dňa  21.01.2015 

 

 

 

 

 

                                                                           MVDr. Luděk Hamšík 

                                                                                starosta obce   

                                                                                                  

 

 

 
 


