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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

k návrhu na zriadenie Komisie kultúry a športu 

  

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

zastupiteľstvo“) sa predkladá ako iniciatívny a v súlade s § 11 ods. 4 písm. n) zákona 

Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o obecnom zriadení“). 

Predložený návrh má dopad na rozpočet obce, 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. 

 

Obecnému  zastupiteľstvu  je podľa  § 11 ods. 4 písm. n) zákona o obecnom zriadení 

vyhradené zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich 

práce. Medzi tieto orgány patria aj komisie obecného zastupiteľstva (ďalej len „komisia“). 

 V súlade s  § 15 citovaného zákona môže obecné zastupiteľstvo zriaďovať komisie 

ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Zloženie a úlohy 

komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.  

 Komisia je kolektívnym orgánom, ktorý je zložený 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. 

 Ku dňu prerokovávania predloženého návrhu, obecné zastupiteľstvo nemá zriadenú 

komisiu kultúry a športu, avšak uznesením obecného zastupiteľstva č. 21/OZ/2017 zo dňa 

09.02.2017 určilo, resp. konštatovalo, že kontaktnou osobou pre organizovanie kultúrno – 

spoločenských podujatí v obci je poslankyňa obecného zastupiteľstva p. Adriána Berešová. 

           

Na základe uvedeného predkladáme obecnému zastupiteľstvu návrh na zriadenie stálej 

komisie obecného zastupiteľstva, a to komisie kultúry a športu, návrh náplne práce komisie 

kultúry a športu a návrh na voľbu predsedu a členov predmetnej komisie, pričom za členov 

komisie navrhujeme obyvateľky obce Bellova Ves, ktoré s kandidatúrou súhlasia. 

 

Navrhujeme obecnému zastupiteľstvu schváliť predložené návrhy, v prípade zriadenia 

komisie kultúry a športu navrhujeme zrušiť uznesenie obecného zastupiteľstva č. 21/OZ/2017 

zo dňa 09.02.2017 v časti písm. D) Konštatuje, ako neopodstatnené a prijať uznesenie 

obecného zastupiteľstva ako celok v predloženom znení. 

 

 

 



NÁVRH UZNESENIA 

(k mat. č. 55/2017) 

 

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves  

k bodu č. 8 návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva  

konaného dňa 06. 10. 2017 o 18:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

 

Názov bodu č. 8 návrhu programu zasadnutia: 

Návrh na zriadenie Komisie kultúry a športu 

 

Uznesenie č. .............../OZ/2017 zo dňa 06. 10. 2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Prerokovalo a berie na vedomie 

Návrh starostky obce Bellova Ves Ing. Márie Jankovičovej, MBA na zriadenie komisie 

kultúry a športu, návrh náplne práce a návrh na voľbu predsedu a členov komisie 

kultúry a športu. 

B. Zriaďuje 

v súlade s § 11 ods. 4 písm. n) v nadväznosti na § 15 ods. 1 zákona Slovenskej 

národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

zriaďuje stálu komisiu obecného zastupiteľstva, a to Komisiu kultúry a športu. 

C. Schvaľuje 

Náplň práce komisie kultúry a športu v predloženom znení. 

D. Volí 

v súlade s § 15 ods. 4 písm. n) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.           

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov volí predsedu a členov komisie 

kultúry a športu: 

a) predseda komisie: ............................................................... 

b) členovia komisie:  ............................................................... 

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

E. Zrušuje 

V uznesení Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves č. 21/OZ/2017 zo dňa 

09.02.2017 písm. D) Konštatuje, ako neopodstatnené. 

F. Žiada 

Starostku obce Bellova Ves Ing. Máriu Jankovičovú, MBA: 

a) písomne informovať členov zriadenej komisie o jej zriadení, 

   Z: v texte    T: do 14 dní 

b) zverejniť aktuálny zoznam zloženia komisií obecného zastupiteľstva vrátane 

náplne práce komisií na webovom sídle obce (www.bellovaves.sk). 

Z: v texte    T: do 14 dní 

 

 

Návrh uznesenia bude doplnený (prípade pozmenený) v zmysle záverov z diskusie poslancov obecného 

zastupiteľstva vo veci. 

 



NÁVRH  

 

NÁPLNE PRÁCE KOMISIE  

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE BELLOVA VES 

 

 

KOMISIA KULTÚRY A ŠPORTU 

(stála komisia) 

Hlavné oblasti náplne práce v oblasti pôsobnosti komisie: 

a) organizuje kultúrno-spoločenský život v obci v rámci harmonogramu kultúrno-

spoločenských, prípadne športových podujatí organizovaných obcou, 

b) dbá na organizovanie kultúrnych-spoločenských a športových podujatí umožňujúcich 

kultúrne alebo športové vyžitie pre všetky vekové skupiny obyvateľov obce, 

c) koordinuje činnosť záujmových a občianskych združení pri zabezpečovaní podujatí 

organizovaných v obci, ktoré sú podporované z rozpočtu obce, 

d) vo svojej práci spolupracuje s tretím sektorom pôsobiacim v obci Bellova Ves, ktorých 

činnosť je zameraná na kultúrnu alebo športovú oblasť,  

e) v potrebnom rozsahu kooperuje s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva. 

Spracúva a predkladá obecnému zastupiteľstvu: 

a) návrhy rozvoja kultúry a športu na území obce Bellova Ves, 

b) návrhy investičných akcií v oblasti kultúry a športu, 

c) harmnonogram kultúrno-spoločenských, prípadne športových podujatí na určité 

obdobie organizovaných obcou, spolu s návrhom rozpočtu finančných prostriedkov na 

jednotlivé podujatia, 

d) stanovisko k návrhom výstavby ihrísk a športovísk na území obce. 

 

 

 

 

 

NÁVRH 

 

NA VOĽBU PREDSEDU A ČLENOV KOMISIE KULTÚRY A ŠPORTU 

 

 

Komisia kultúry a športu 

Predseda: Ing. Juraj ECKER (poslanec Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves) 

Členovia: Martina HRBÁNOVÁ (obyvateľ obce Bellova Ves) 

  Barbora ECKEROVÁ (obyvateľ obce Bellova Ves) 

 

  

 


