NÁPLNE PRÁCE
KOMISIÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BELLOVEJ VSI

KOMISIA PRE FINANCIE A SPRÁVU MAJETKU OBCE
Hlavné oblasti náplne práce v oblasti pôsobnosti komisie:
a) podieľa sa na tvorbe návrhu rozpočtu obce,
b) podieľa sa na získavaní finančných prostriedkov pre obec,
c) kontroluje plnenie rozpočtu a efektívne nakladanie s finančnými prostriedkami obce
a v prípade potreby odporúča potrebné rozpočtové opatrenia,
d) v potrebnom rozsahu kooperuje s ostatnými komisiami.
Spracúva a predkladá obecnému zastupiteľstvu stanoviská:
a) k návrhu rozpočtu obce, jeho zmenám a doplnkom,
b) k záverečnému účtu obce,
c) k priebežnému plneniu rozpočtu obce,
d) k návrhom na prijatie úveru alebo pôžičky obcou,
e) k návrhom na zavedenie alebo zrušenie miestnych daní a poplatkov,
f) k návrhom na odpredaj, kúpu, zámenu alebo dlhodobý nájom obecného majetku,
g) k návrhom všeobecné záväzných nariadení obce a smerníc spracovaných
a predkladaných komisiami a finančným požiadavkám jednotlivých komisií
na základe ich žiadosti z hľadiska dopadu na rozpočet obce,
h) k finančným rozhodnutiam obecného zastupiteľstva, ktorými sú napr. rozpočet obce,
obecné dane a poplatky, výberové konania, verejné obstarávania,
i) k všetkým zmluvám, ktoré uzatvára obec najmä z hľadiska možných rizík pre obec,
odzrkadlenia zmluvných záväzkov v účtovníctve a rozpočtového krytia,
j) k tvorbe a hodnoteniu finančných dopadov pri návrhu územného plánu, investícií,
rozvojového programu obce a verejných súťaží v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
k) k návrhu poriadku odmeňovania zamestnancov obce z hľadiska dopadu na rozpočet
obce a podieľa sa na kontrole jeho dodržiavania, k návrhu určenia výšky platu starostu
obce, k návrhu zásad odmeňovania poslancov,
l) k záverom inventarizácie majetku obce s odporučeniami na nakladanie s majetkom
obce, ktorý sa stal prebytočným, neupotrebyteľným alebo nefunkčným,
m) k všetkým interným predpisom obce z pohľadu dopadu na rozpočet obce.

KOMISIA KULTÚRY A ŠPORTU
Hlavné oblasti náplne práce v oblasti pôsobnosti komisie:
a) organizuje kultúrno-spoločenský život v obci v rámci plánu kultúrno-spoločenských,
prípadne športových podujatí,
b) dbá na organizovanie kultúrnych 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.
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) plán 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.

