
Návrh poslanca obecného zastupiteľstva Ing. Mikuláša Balogha na zaradenie 

bodu programu na rokovanie obecného zastupiteľstva konaného dňa 

22.2.2019. 

     Týmto predkladám v zmysle §25 bod (4) odstavec a) zákona o obecnom zriadení č. 

369/1990 Z.z. (ďalej len zákon) návrh na zaradenie bodu programu na rokovanie obecného 

zastupiteľstva konaného dňa 22. 2. 2019 nasledovne: 

Názov:   „ Zriadenie obecnej rady“ 

Odôvodnenie: :  V zmysle §14 zákona môže obecné zastupiteľstvo podľa bodu (1) zriadiť 

obecnú radu z poslancov obecného zastupiteľstva na celé funkčné obdobie. Po situácii, ktorá 

sa vytvorila po voľbách do samosprávy obce v novembri roku 2018, ani jedna z politických 

strán nedisponuje nadpolovičnou väčšinou v obecnom zastupiteľstve. Dokonca  ani jedna zo 

strán nie je schopná vytvoriť klub, ktorý by mohol presadzovať stranícke záujmy. Väčšinu 

získali nezávislí poslanci, ktorí pri individuálnom spôsobe práce majú iba malú možnosť 

zasiahnuť do tvorby programu zasadnutí obecného zastupiteľstva. Doterajšia prax, keď 

poslanci SMK spolu so starostom obce, vlastne určovali program a vôbec dianie v obci, je už 

prekonaná. Súčasná situácia vyžaduje prijímanie konsenzov ešte pred stanovením programu 

zasadnutí obecného zastupiteľstva a v mnohých iných otázkach týkajúcich sa života obce.  

     Hlavnou náplňou práce obecnej rady v tejto situácii vychádzajúc z bodu (3) § 14 zákona je 

z pohľadu plodnej činnosti obecného zastupiteľstva prejavovať iniciatívu pri tvorbe programu 

zasadnutí a zásadných opatrení hospodárenia a nakladania s majetkom obce, vyjadrovať 

stanoviská ako jediný poradný orgán starostu pri tvorbe plánov kultúrnych akcií 

a dramaturgie obecnej televízie a prenášať pritom aj názory jednotlivých poslancov. Obecná 

rada je aj kontrolným orgánom obecného  zastupiteľstva. 

     Podľa bodu (2) § 14  zákona obecnú radu budú tvoriť traja členovia. Vychádzajúc z reality 

zloženia obecného zastupiteľstva navrhujem, aby jej členovia boli určení v zmysle bodu (2) § 

13b  a bodu (2) § 14 zákona, podľa tohto kľúča: 

-predseda:               zástupca starostu obce a súčasne predstaviteľ SMK 

-členovia:                 dvaja poslanci z radov nezávislých poslancov obecného zastupiteľstva 

Návrh na uznesenie: 

     Obecné zastupiteľstvo zriaďuje  v zmysle § 14 zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Z.z. 

obecnú radu v zložení zástupca starostu obce ako predseda a dvaja poslanci obecného 

zastupiteľstva ako členovia rady. 

     Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu v zmysle bodu (1) § 16 vypracovať do 

29.3.2019 návrh rokovacieho poriadku obecnej rady, návrh na zmenu štatútu obce a návrh 

na zmenu rokovacieho poriadku obce. 

Dňa:  10. 2. 2019                                                                           Ing. Mikuláš Balogh 


