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Komisia kultúry a športu 

Kláštor pod Znievom 

 

Plán činnosti vo volebnom období 2022 -2026 

Zloženie komisie 

Predseda:     Mgr. Lucia Smiková 

Členovia z radov poslancov: Mgr. Maroš Halahija, Igor Čauder, Mgr. Kristína 
Zvedelová, PhD. 

Doplňujúci členovia:  Igor Mikula, Nikola Sunková, Mgr. Štefan Hýrošš, Mgr. 
Zuzana Nemčeková, Ing. Martin Jánošík 

 

Náplň práce a úlohy komisie: 

1. Komisia je zriadená na celé štvorročné volebné obdobie ako poradný orgán 
obecného zastupiteľstva a starostu obce pre určenú oblasť. Komisia pripravuje 
odporúčania, návrhy a stanoviská k činností, ktorým sa venuje. Komisia môže 
vykonávať kontrolu v oblastiach, pre ktoré bola zriadená a v rozsahu určenom 
obecným zastupiteľstvom. 

2. Komisia plní tieto hlavné úlohy:  
- zaoberá sa koncepciou rozvoja kultúry, využitia voľného času, práce 

s mládežou 
- spolupôsobí pri organizovaní kultúrno-spoločenského života v obci v rámci 

plánu kultúrnych podujatí pre príslušný rozpočtový rok, 
- navrhuje obecnému zastupiteľstvu usporiadanie kultúrnych podujatí 

a požiadavky na ich finančné a organizačno-technické zabezpečenie, 
- vyjadruje sa k plánom kultúrnych podujatí a k požiadavkám na ich finančné 

a organizačno-technické zabezpečenie, 
- koordinuje činnosť záujmových a občianskych združení, spoločenských 

organizácií na zabezpečovaní kultúrno-spoločenských podujatí 
organizovaných v obci a podporovaných z rozpočtu obce, 

- vyjadruje sa k projektom organizácií pôsobiacich v oblasti kultúry, mládeže 
a športu a k ich financovaniu, 

- posudzuje návrhy na ochranu kultúrnych pamiatok, správu a údržbu 
miestnych historických pamiatok, 

- vyjadruje sa k návrhom na zápis do kroniky a vo veciach vedenia kroniky, 
- predkladá stanoviská k materiálom prejednávaných na zasadnutiach 

obecného zastupiteľstva týkajúcich sa oblasti kultúry, mládeže a športu 
(najmä VZN a interným smerniciam), 
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- predkladá návrhy a vyjadruje sa k návrhu rozpočtu a jeho zmeny v oblasti 
kultúry, mládeže a športu, 

- posudzuje návrhy na rozvoj telesnej kultúry a športu v obci, 
- spolupôsobí pri koordinácii jednotlivých športových klubov, škôl, školských 

zariadení a organizácií na území obce pri zabezpečovaní rozvoja telesnej 
kultúry a športu v obci, 

- posudzuje návrhy na financovanie a organizačno-technické zabezpečenie 
jednotlivých športových klubov a ich podujatí, 

- predkladá návrhy na financovanie a organizačno-technické zabezpečenie 
športových podujatí, 

-  spolupodieľa sa na organizovaní vybraných športových podujatí, vyjadruje 
sa k činnosti športových zariadení na území obce, 

- spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní koncepcií rozvoja športu, 
- spolupôsobí pri príprave kalendára športových podujatí v obci a v regióne, 
- spolupracuje pri nadväzovaní kontaktov s obcami na Slovensku 

a v zahraničí v oblasti kultúry, mládeže a športu, podieľa sa na rozvoji 
družobných vzťahov s partnerskými obcami, 

- plní ďalšie úlohy v  oblasti kultúry, mládeže a športu podľa potreby.  
 

3. Komisia spolupracuje s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva 
v nevyhnutnom rozsahu. 
 

4. Komisia zasadá minimálne raz za 3 mesiace v dopredu dohodnutých 
termínoch, prípadne podľa potreby. 
- komisia pracuje formou verejných zasadnutí 
- zo zasadnutí komisie sa vyhotovuje písomný záznam vopred určenou 

osobou 
 

5. Náplň práce a úlohy komisie môže zmeniť prípadne rozšíriť obecné 
zastupiteľstvo formou uznesenia. 

 

V Kláštore pod Znievom, 27. februára 2023 

 

 

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

Mgr. Lucia Smiková 
predsedníčka komisie 


