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Názov materiálu 

 

Informácia  

o aktuálnom stave a zložení  

komisií obecného zastupiteľstva  

(k 31.10.2017)  

 

Dôvod predloženia materiálu 

 

- iniciatívny materiál 

- uznesenie OZ č. 53/OZ/2017 zo dňa 

04.08.2017 

 

 

Materiál spracoval a predkladá 

 

Ing. Mária Jankovičová, MBA 

starostka obce Bellova Ves 

 

Materiál obsahuje 

1. Dôvodová správa 

2. Návrh uznesenia  

3. Menný zoznam zloženia komisií, náplň práce 

komisií 

 

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. 3 

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 

 

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

 

 

 



DÔVODOVÁ SPRÁVA 

k informácií o aktuálnom stave a zložení komisií obecného zastupiteľstva 

 

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

zastupiteľstvo“) sa predkladá ako iniciatívny a v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva    

č. 53/OZ/2017 zo dňa 04.08.2017, ako aj v zmysle záverov z diskusie poslancov obecného 

zastupiteľstva k predmetnému zo dňa 06.10.2017. 

 

Dôvodom  predloženia materiálu je informovanie obecného zastupiteľstva ako orgánu 

oprávneného zriaďovať a zrušovať komisie obecného zastupiteľstva (ďalej len „komisie“) 

o ich aktuálnom stave a zložení k 31.10.2017. 

 

Predložený materiál, resp. návrh má dopad na rozpočet obce  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. 

 

V zmysle § 11 ods. 4 písm. n) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení           

v znení neskorších predpisov je obecnému  zastupiteľstvu  vyhradené zriaďovať a zrušovať 

orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce. Medzi tieto orgány patria aj 

komisie obecného zastupiteľstva, ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné 

orgány.  

 

Komisia je kolektívnym orgánom, ktorý pozostáva z poslancov obecného 

zastupiteľstva a iných osôb zvolených obecným zastupiteľstvom, pričom v každej komisii 

musí byť minimálne jeden poslanec. 

Komisia je vo vzťahu k obecnému zastupiteľstvu poradný, iniciatívny a kontrolný 

orgán obecného zastupiteľstva. 

Základnou úlohou komisie je plniť úlohu poradného orgánu obecného zastupiteľstva,   

t. j. prerokovať určitú záležitosť v komisii pred tým, ako sa danou vecou bude zaoberať 

obecné zastupiteľstvo, ktoré následne príjme konečné rozhodnutie o danej veci, z čoho 

vyplýva, že komisia nemá žiadnu rozhodovaciu právomoc. 

 

Nižšie uvedená tabuľka deklaruje stav komisií  k 31.10.2017. Ku dňu predloženia 

materiálu má obecné zastupiteľstvo zriadených päť komisií, z toho tri komisie sú funkčné 

a dve komisie sú nefunkčné, a to z toho dôvodu, že nemajú zvolených predsedov komisie, 

ktorí by komisie zvolávali a riadili ich činnosť. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Stav a zloženie komisií Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves  

k 31.10.2017 

 

Názov komisie Zriadená  

Stav 

k 31.10.2017 

Počet členov Návrh 

Dátum/ 

číslo uznesenia OZ 

zvolení Stav k 

31.10.2017 

Komisia na ochranu 

verejného záujmu 

22.12.2014 funkčná 3 3 - 

U č.80/OZ/2014 

Komisiu pre financie 

a správu majetku 

obce 

12.02.2015 funkčná 5 4 - 

U č. 7/OZ/2015 

 

Komisia kultúry        

a športu 

06.10.2017 funkčná 3 3 - 

U č. 75/OZ/2017 

Komisiu životného 

prostredia 

a verejného 

poriadku 

12.02.2015 nefunkčná 3 2 Zvoliť 

predsedu 

alebo 

komisiu 

zrušiť/ 

zlúčiť 

U č. 7/OZ/2015 

Komisiu územného 

rozvoja, výstavby 

a infraštruktúry   

12.02.2015 nefunkčná 3 2 Zvoliť 

predsedu 

alebo 

komisiu 

zrušiť/ 

zlúčiť 

U č. 7/OZ/2015 

 

 

Súčasťou materiálu je aj zloženie komisií, resp. menný zoznam členov jednotlivých 

komisií a náplň práce komisií. 

 

Navrhujeme obecnému zastupiteľstvu zvoliť z poslancov obecného zastupiteľstva 

predsedu komisie životného prostredia a verejného poriadku a predsedu komisie územného 

rozvoja, výstavby a infraštruktúry, alebo zrušiť obidve menované komisie z dôvodu 

nefunkčnosti, prípadne obidve menované komisie zlúčiť do jednej a následne zvoliť predsedu 

komisie. 

 

 



 NÁVRH UZNESENIA 

(k mat. č. 59/2017) 

 

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves 

k bodu č. 3 návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

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

 

Názov bodu č. 3 návrhu programu zasadnutia: 

Informácia o aktuálnom stave a zložení komisií obecného zastupiteľstva 

 

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

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Prerokovalo a berie na vedomie 

1. Informáciu starostky obce Bellova Ves Ing. Márie Jankovičovej, MBA 

o aktuálnom stave a zložení komisií obecného zastupiteľstva k 31. 10. 2017. 

2. Návrh starostky obce Bellova Ves Ing. Márie Jankovičovej, MBA na zvolenie 

predsedov komisie životného prostredia a verejného poriadku a komisie územného 

rozvoja, výstavby a infraštruktúry alebo zrušenie, prípadne zlúčenie uvedených 

komisií. 

3. .................. 

B. Volí 

1. Predsedu komisie životného prostredia a verejného poriadku:................................... 

2. Predsedu komisie územného rozvoja, výstavby a infraštruktúry: .............................. 

C. Zrušuje  

Podľa § 11 ods. 4 písm. n) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.                

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo zrušuje: 

1. Komisiu životného prostredia a verejného poriadku zriadenú uznesením Obecného 

zastupiteľstva obce Bellova Ves č. 7/OZ/2015 zo dňa 12.02.2015. 

2. Komisiu územného rozvoja, výstavby a infraštruktúry zriadenú uznesením 

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves č. 7/OZ/2015 zo dňa 12.02.2015. 

D. Zlučuje 

........................................................................................................................................... 

E. Schvaľuje 

Náplň práce komisie .................................................................................................... 

F. Žiada 

Starostku obce Bellova Ves Ing. Máriu Jankovičovú, MBA: 

a) písomne informovať členov zrušených komisií o ich zrušení (alt. písomne 

informovať členov zlúčených komisií o ich zlúčení) 

   Z: v texte    T: do 14 dní 

b) zverejniť aktuálny zoznam zloženia komisií na webovom sídle obce. 

Z: v texte    T: do 14 dní 

 

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

obecného zastupiteľstva vo veci.  



Menný zoznam  

 

ZLOŽENIE KOMISIÍ 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE BELLOVA VES 

(ku dňu 31. 10. 2017) 

 

KOMISIA NA OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU 

Predseda:  Miriam Morihlatko (poslankyňa OZ) 

Členovia: Roman Husár (poslanec OZ) 

Ing. Juraj Ecker (poslanec OZ) 

 

 

KOMISIA PRE FINANCIE A SPRÁVU MAJETKU OBCE  

Predseda: Miriam Morihlatko (poslanec OZ) 

Členovia:  Adriana Berešová  (poslanec OZ) 

Elena Mazaníková  (obyvateľ obce) 

Janka Eckerová (obyvateľ obce) 

 

 

KOMISIA KULTÚRY A ŠPORTU 

Predseda: Ing. Juraj Ecker (poslanec OZ) 

Členovia:  Martina Hrbánová  (obyvateľ obce) 

Barbora Eckerová  (obyvateľ obce) 

 

KOMISIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A VEREJNÉHO PORIADKU  

Predseda: nezvolený 

Členovia:   Miriam Morihlatko (poslanec OZ)  

                        JUDr. Stanislav Jankovič  (obyvateľ obce) 

 

 

KOMISIA ÚZEMNÉHO ROZVOJA, VÝSTAVBY A INFRAŠTRUKTÚRY   

Predseda:   nezvolený 

Členovia:   Miriam Morihlatko (poslanec OZ)  

                        Juraj Ecker ml. (poslanec OZ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NÁPLNE PRÁCE KOMISIÍ  

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BELLOVEJ VSI 

 

schválená uznesením Obecného zastupiteľstva  obce Bellova Ves č. 7/OZ/2015 dňa 12.02.2015 

 

 

KOMISIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A VEREJNÉHO PORIADKU 

 

Hlavné oblasti náplne práce v oblasti pôsobnosti komisie: 

a) kontroluje a usmerňuje aktivity pre ochranu životného prostredia v obci a jej okolí, 

b) koordinuje iniciatívy občanov a obce pri vytváraní zdravých životných podmienok v obci        

a vyjadruje sa k nim, 

c) predkladá návrhy na vytváranie podmienok zlepšovania životného prostredia v obci,  

d) podporuje environmentálne aktivity na území obce, 

e) vyjadruje sa k stavu verejného poriadku a bezpečnosti v obci a predkladá návrhy na ich 

zlepšenie,  

f) podieľa sa na spracovaní plánu rekonštrukcie miestnych komunikácií z hľadiska zvyšovania 

bezpečnosti s postupnosťou ich zaraďovania do ročných rozpočtov obce v spolupráci 

s ostatnými komisiami, 

g) v potrebnom rozsahu kooperuje s ostatnými komisiami. 

Spracúva a predkladá obecnému zastupiteľstvu: 

a) stanoviská k všetkým dôležitým aktivitám a zámerom obce, ktoré ovplyvňujú životné 

prostredie, predovšetkým v oblasti odpadového hospodárstva, tvorby a starostlivosti o verejnú 

zeleň, ochranu prírody a krajiny a revitalizácií životného prostredia v katastrálnom území obce 

Bellova Ves, 

b) podnety a návrhy na riešenie problematiky s nakladaním komunálneho odpadu v obci vrátane 

separovaného zberu odpadu,  výstavy skládky odpadu alebo zberného dvora v katastrálnom 

území obce Bellova Ves, spôsobu tvorby a údržby verejnej zelene, 

c) stanoviská k bezpečnosti a verejnému poriadku v obci. 

 

 

KOMISIA ÚZEMNÉHO ROZVOJA, VÝSTAVBY A INFRAŠTRUKTÚRY 

 

Hlavné oblasti náplne práce v oblasti pôsobnosti komisie: 

a) rieši problematiku súvisiacu s regionálnym rozvojom, propagáciou obce a podieľa sa na 

konceptoch územnoplánovacej dokumentácie, 

b) prerokováva a navrhuje pripomienky a podnety k návrhom v oblasti svojej pôsobnosti, 

spolupracuje so stavebným úradom obce pri schvaľovaní územných, stavebných a iných 

rozhodnutí stavebného charakteru, 

c) predkladá námety, zámery alebo plány investičných akcií v obci na príslušné obdobie, 

posudzuje investičné zámery obce, resp. investičné zámery iných subjektov v katastrálnom 

území obce Bellova Ves a prípadné návrhy strategických stavieb na území obce, 

d) podieľa sa na spracovaní plánu rekonštrukcie miestnych komunikácií s postupnosťou ich 

zaraďovania do ročných rozpočtov obce, v spolupráci s ostatnými komisiami, 

e) odporúča obecnému zastupiteľstvu, ktoré investičné zámery v obci je potrebné verejne 

prerokovať s občanmi obce prostredníctvom zhromaždenia obyvateľov obce, pred vydaním 

rozhodnutia obce, 



f) v potrebnom rozsahu kooperuje s ostatnými komisiami. 

 

Spracúva a prekladá obecnému zastupiteľstvu stanoviská: 

a) ku koncepciám rozvoja obce,  

b) k návrhom záväzných stanovísk k investičným zámerom na území obce,  

c) k návrhom investičných akcií z prostriedkov obce,  

d) k spôsobu realizácie výstavby, údržby a správy miestnych komunikácií, verejných 

priestranstiev a nehnuteľností, ktoré sú  majetkom obce, 

e) k návrhom územného plánu obce a územného plánu jednotlivých zón obce, ich zmenám 

a doplnkom. 

 

 

 


