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1. Dôvodová správa 

2. Návrh uznesenia  

3. Oznámenie o odstúpení z pozície člena 

komisie (príloha č. 1) 

 

Materiál má/nemá dopad  na rozpočet 

obce 

V čase predloženia materiálu č. 18/2017 obec 

Bellova Ves hospodári v rozpočtovom 

provizóriu. Predložený materiál má dopad na 

prípadné prekročenie 1/12 výdavkov obce počas 

rozpočtového provizória. 

 

Materiál predložený na zasadnutie 

obecného zastupiteľstva dňa/k bodu č. 

09. 02. 2017 k bodu č. 5 

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 

 

Uznesenie č.  ......../OZ/2017 zo dňa 09. 02. 2017 

 



 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

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

zastupiteľstvo“) sa predkladá ako iniciatívny. 

Nakoľko v čase predloženia tohto materiálu obec Bellova Ves hospodári                       

v rozpočtovom provizóriu, predložený materiál má dopad na prípadné prekročenie 1/12 

výdavkov obce počas rozpočtového provizória z hľadiska vyplácania odmien členom komisie 

podľa Zásad odmeňovania poslancov, predsedov a členov komisií Obecného zastupiteľstva v 

Bellovej Vsi, ktoré boli schválené Obecným zastupiteľstvom v Bellovej Vsi dňa 04. 02. 2016 

uznesením č. 7/OZ/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.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Bellovej Vsi na svojom zasadnutí dňa 12. 02. 2015 zriadilo 

uznesením č. 7/OZ/2015 komisiu kultúry a športu (ďalej len „komisia“), určilo náplň práce a 

zvolilo predsedu a členov tejto komisie. 

 

Ku dňu predloženia návrhu má komisia 5 členov z toho 2 poslancov obecného 

zastupiteľstva) vrátane členky, ktorá dňa 24. 01. 2017 doručila do podateľne Obecného úradu 

v Bellovej Vsi oznámenie o odstúpení z pozície člena komisie. 

 

Dôvodom predloženia materiálu je pracovná vyťaženosť členov a predsedu komisie.   

 

 

Navrhujem obecnému zastupiteľstvu zrušiť komisiu kultúry a športu zriadenú 

uznesením obecného zastupiteľstva č. 7/OZ/2015 zo dňa 12. 02. 2015 a požiadať starostku 

obce Bellova Ves písomné informovať členov tejto komisie o jej zrušení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 NÁVRH UZNESENIA 

(k mat. č. 18/2017) 

 

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves 

k bodu č. 5 návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 konaného dňa 09. 02. 2017 o 19:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

 

Názov bodu č. 5 návrhu programu zasadnutia: 

Návrh na zrušenie Komisie kultúry a športu 

 

Uznesenie č. .............../OZ/2017 zo dňa 09. 02. 2017 

Obecné zastupiteľstvo v Bellovej Vsi 

A. Prerokovalo 

Návrh poslanca obecného zastupiteľstva a predsedu Komisie kultúry a športu na 

zrušenie Komisie kultúry a športu. 

B. Berie na vedomie 

Oznámenie členky Komisie kultúry a športu p. Michaely Baloghovej o odstúpení 

z pozície člena komisie zo dňa 24. 01. 2017 (evidované pod č. 34/2017 zo dňa 

24.01.2017). 

C. Zrušuje 

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

v znení neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo zrušuje Komisiu kultúry a športu 

zriadenú uznesením Obecného zastupiteľstva v Bellovej Vsi č. 7/OZ/2015 zo dňa 

12.02.2015. 

D. Žiada 

Starostku obce Bellova Ves Ing. Máriu Jankovičovú, MBA písomne informovať 

členov komisie o jej zrušení. 

   Z: v texte    T: do 14 dní 


