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MATERIÁL č. 60/2017 

na 10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves 

konané dňa 16. 11. 2017 o 18:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

 

 

 

Názov materiálu 

 

Informácia o doručení vyhlásenia o vzdaní sa 

odmeny člena komisie - neposlanca 

 

Dôvod predloženia materiálu 

 

Čl. 9 Zásad odmeňovania poslancov, predsedov 

a členov komisií Obecného zastupiteľstva 

v Bellovej Vsi zo dňa 04.02.2016 

 

Materiál spracoval a predkladá 

 

Ing. Mária Jankovičová, MBA 

starostka obce Bellova Ves 

 

 

Materiál obsahuje 

1. Dôvodová správa 

2. Návrh uznesenia  

3. Vyhlásenie člena komisie kultúry a športu 

o vzdaní sa odmeny zo dňa 30.10.2017 

 

Materiál má/nemá dopad  na rozpočet 

obce 

 

má dopad na rozpočet obce 

 

Materiál predložený na zasadnutie 

obecného zastupiteľstva dňa/k bodu č. 

 

16. 11. 2017 

k bodu č. 4 

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 

 

Uznesenie č.  ......../OZ/2017 zo dňa 16. 11. 2017 

 

 

 



DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

k informácií o doručení vyhlásenia o vzdaní sa odmeny člena komisie - neposlanca  

 

Materiál na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves (ďalej len „obecné 

zastupiteľstvo“) sa predkladá v zmysle Zásad odmeňovania poslancov, predsedov a členov 

komisií Obecného zastupiteľstva v Bellovej Vsi, prijatých uznesením obecného zastupiteľstva 

č. 7/OZ/2016 dňa 04. 02. 2016. 

 

Predložený materiál má dopad na rozpočet obce na rok 2017, a to  vo výdavkovej časti 

rozpočtu v súvislosti s výplatou odmien (poslancom) a členom komisií za účasť na zasadnutí 

komisie 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 (ďalej len „Zásady odmeňovania“). 

 

V zmysle čl. 9 Zásad odmeňovania má člen komisie – neposlanec právo vzdať sa 

odmeny,   ktorá mu patrí v zmysle Zásad odmeňovania. Vyhlásenie o vzdaní sa odmeny musí 

mať písomnú formu a je účinné najneskôr doručením písomnosti do podateľne Obecného 

úradu v obci Bellova Ves, ak sa v ňom neuvádza iný termín nadobudnutia jeho účinnosti. 

O doručení vyhlásenia o vzdaní sa odmeny informuje starosta obce obecné zastupiteľstvo na 

jeho najbližšom nasledujúcom zasadnutí 

 

Vyhlásenie členky komisie kultúry a športu obecného zastupiteľstva p. Barbory 

Eckerovej o vzdaní sa odmeny člena komisie – neposlanca s účinnosťou od 01.11.2017  

bolo doručené do podateľne Obecného úradu v Bellovej Vsi dňa 30.10.2017  a podané 

v súlade s čl. 9 Zásad odmeňovania zo dňa 04.02.2016  (sp. zn. 586/2017). 

 

 

 

 

Navrhujeme obecnému zastupiteľstvu vzdanie sa odmeny člena komisie – neposlanca 

vziať na vedomie a prijať uznesenie obecného zastupiteľstva v predloženom znení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NÁVRH UZNESENIA 

(k mat. č. 60/2017) 

 

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves  

k bodu č. 4 návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva  

konaného dňa 16. 11. 2017 o 18:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

 

Názov bodu č. 4 návrhu programu zasadnutia: 

Informácia o doručení vyhlásenia o vzdaní sa odmeny člena komisie - neposlanca 

 

Uznesenie č. .............../OZ/2017 zo dňa 16. 11. 2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Berie na vedomie 

1. Informácie starostky obce Bellova Ves Ing. Márie Jankovičovej, MBA: 

a) Dňa 30. 10. 2017 bolo do podateľne Obecného úradu v Bellovej Vsi doručené 

vyhlásenie člena komisie– neposlanca Obecného zastupiteľstva obce Bellova 

Ves p. Barbory Eckerovej o vzdaní sa odmeny členky komisie kultúry a športu 

s účinnosťou od 01. 11. 2017 (sp. zn. č. 586/2017). 

b) Vyhlásenie o vzdaní sa odmeny bolo podané a doručené v súlade s čl. 9 Zásad 

odmeňovania poslancov, predsedov a členov komisií Obecného zastupiteľstva 

v Bellovej Vsi zo dňa 04. 02. 2016. 

2. Vzdanie sa odmeny členky komisie kultúry a športu Obecného zastupiteľstva obce 

Bellova Ves  (člen komisie– neposlanec) p. Barbory Eckerovej  zo dňa 30.10.2017 

s účinnosťou od 01. 11. 2017. 

 

 

 

Návrh uznesenia môže byť doplnený (prípade pozmenený) v zmysle záverov z diskusie poslancov 

obecného zastupiteľstva vo veci. 

 


