
                                                       Z V E R E J N E N I E   

                       Návrh rozpočtu obce Belá na roky 2023-2025 

                               na pripomienkovanie 

 
Podľa § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení obec zverejňuje návrh rozpočtu obce najmenej 15 dní 

pred rokovaním obecného zastupiteľstva na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce; 

ustanovenia § 6 ods. 4 až 7 platia rovnako, čo znamená, že pripomienkové konanie k návrhu 

rozpočtu sa koná podľa ustanovení, podľa ktorých sa koná pripomienkové konanie k vydaniu 

všeobecne záväzného nariadenia obce. 

 
Dňom vyvesenia návrhu rozpočtu obce začína plynúť najmenej 10 dňová lehota, počas ktorej 

môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu rozpočtu obce v písomnej 

forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej 

lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo 

spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné 

podnety nemusí navrhovateľ rozpočtu prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. 

 
Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ rozpočtu. Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah 

pripomienky, údaje o tom, kto predložil pripomienku, ktorým pripomienkam sa vyhovelo alebo 

nevyhovelo a z akých dôvodov. Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom 

v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu rozpočtu. 

 

Svoje návrhy a pripomienky môže verejnosť podať na obecný úrad: 

do 10. decembra 2022 (vrátane) !!! 

písomnou formou: 

Obec Belá, Belá 32, 943 53 Belá 

e-mailom: starosta@obec-bela.sk 

 

Zverejnené: 29.11.2022 

 

Návrh rozpočtu obce Belá na roky 2023-2025 je vyvesený v budove Obecného 

úradu na úradnej tabuli obce a zverejnený na webovej stránke obce Belá (www.obec-

bela.sk) v sekcii SAMOSPRÁVA v podsekcii OBECNÝ ÚRAD -ROZPOČET OBCE . 
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