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Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Slanej uznesením číslo: 

9/7/2022  A. zriaďuje 

A1. trojčlennú obecnú radu v zmysle § 14 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení a v zmysle Štatútu obce Nižná Slaná. 

A2. komisie pri obecnom zastupiteľstve v zmysle Štatútu obce Nižná 
Slaná: 

 Komisiu na ochranu verejného záujmu 

 Komisiu finančnú a správy majetku 

 Komisiu na ochranu verejného poriadku 

 Komisiu školskú 

 Komisiu sociálno-zdravotnú 

 Komisiu kultúry, mládeže a športu 

 

B. volí 
B1. Obecnú radu v zložení: 

Stanislav Beňo 

Zoltán Tóth 

Adrián Mako 

B2. Komisiu ochrany verejného záujmu v zložení: 

Predseda komisie:  Branislav Grančák 

Členovia komisie:  Zoltán Tóth 

Stanislav Beňo 
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B3. Komisiu finančnú a správy majetku v zložení: 

Predseda komisie:  Zoltán Tóth 

Členovia komisie:  Adrián Mako 

Roman Anderko 

B4. Komisiu ochrany verejného poriadku v zložení: 

Predseda komisie:  Adrián Mako 

Členovia komisie:  Ondrej Kašai 

Ján Junger 

Roman Anderko 

Stanislav Beňo 

B5. Komisiu školskú v zložení: 

Predseda komisie:  Roman Anderko 

Členovia komisie:  Beata Jungerová 

Bc. Dobruša Borošová 

Monika Maková 

B6. Komisiu sociálno-zdravotnú v zložení: 

Predseda komisie:  Beata Jungerová 

Členovia komisie:  Branislav Grančák 

Milena Kolesárová 

B7. Komisiu kultúry, mládeže a športu v zložení: 

Predseda komisie:  Ing. Martin Gazdík 

Členovia komisie:  Mgr. Lucia Oroszová 

Ing. Martin Gallík 
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Dôvodová správa 
 
Zriadenie komisií a obecnej rady je v kompetencii Obecného zastupiteľstva v zmysle 

zákona č. 369/1990 Zb. aj podľa platného Štatútu obce Nižná Slaná. Zákonnou komisiou, ktorá 
musí byť zriadená v zmysle zákona, je Komisia na ochranu verejného záujmu, ktorá plní svoju 
funkciu najmä pri majetkových priznaniach a dodržiavaní zákonností v jednaní starostu obce či 
ostatných predstaviteľov obce. 

Zriadenie ďalších komisií aj právomoci jednotlivých komisií sú upravené platným 
znením Štatútu obce Nižná Slaná. 

 

„§ 12 Základné ustanovenia 

1. Orgánmi obce Nižná Slaná sú: 

- obecné zastupiteľstvo 

- starosta obce 

2. Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Slaná zriaďuje podľa potreby stále 
alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány a určuje im náplň práce. 
Týmito orgánmi sú najmä: 

- obecná rada 

- komisie obecného zastupiteľstva 

3. Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Slaná môže zriadiť a zrušiť aj ďalšie 
svoje orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitný zákon , napr. obecnú 
políciu a dobrovoľný hasičský zbor. 

4. Osobitné postavenie medzi orgánmi obce má hlavný kontrolór obce, 
ktorého volí obecné zastupiteľstvo (ust. § 18 zákona č. 369/1990 Zb.). Hlavný 
kontrolór je zamestnancom obce Nižná Slaná.“ 

 
V zmysle platného znenia Štatútu obce Nižná Slaná sú zriadené komisie: 

„§ 19 Komisie obecného zastupiteľstva 

5. Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Slaná zriaďuje tieto stále komisie: 

Ochrany verejného záujmu 

Finančnú a správy majetku 
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Kultúry, mládeže a športu 

Školskú 

Ochrany verejného poriadku 

Sociálnu a zdravotnú 

6. V prípade potreby môže obecné zastupiteľstvo zriadiť aj ďalšie stále alebo 
dočasné komisie.“ 

Obecné zastupiteľstvo preto v zmysle jemu určených právomocí volí predsedov komisií 
a ich členov podľa Štatútu obce Nižná Slaná. V prípade, že sa zastupiteľstvo uznesie na potrebe 
zriadení ďalších komisií, môže ich zriadiť a obsadiť členmi, o čom rozhoduje uznesením. 


