Obecné zastupiteľstvo v Žitavanoch

Zásady pre zriaďovanie komisií
Obecného zastupiteľstva
v Ž i t a v a n o ch

Prvá časť
Základné ustanovenia
Čl. 1
Poslania komisií
1. Komisie obecného zastupiteľstva (ďalej len komisie) sú fakultatívne orgány samosprávy
obce, ktoré pomáhajú plniť jeho úlohy.
2. Komisie zriaďuje obecné zastupiteľstvo ( ďalej len OcZ) v zmysle § 15 zákona číslo
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, ako aj čl. 10
Štatútu obce Žitavany , ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie možno
zriadiť ako stále alebo dočasné.
3. Komisie sú zložené z poslancov OcZ a z ďalších osôb z radov odborníkov zvolených
OcZ. Ich počet, zloženie a pôsobnosť vymedzuje OcZ podľa miestnych podmienok
a konkrétnych potrieb.
Čl. 2
Základné funkcie komisií
1. Komisie majú poradnú, iniciatívnu a kontrolnú funkciu. V oblastiach, pre ktoré boli
zriadené vypracovávajú stanoviská a iniciatívne návrhy k najdôležitejším rozhodnutiam
OcZ.
2. Komisie nemajú samostatné rozhodovacie kompetencie.
Čl. 3
Poradná funkcia komisií
Komisie v rámci poradnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené:
 vypracovávajú stanoviská k prerokovávaným materiálom, ako podklad pre rozhodovanie
OcZ,
 spolupracujú pri tvorbe koncepcií rozvoja danej oblasti,
 vypracovávajú stanoviská k riešeniu všetkých najdôležitejších otázok života obce.
Čl. 4
Iniciatívna funkcia komisií
Komisie v rámci iniciatívnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené:
 vypracovávajú iniciatívne návrhy a podnety na riešenie všetkých otázok života obce pre
rokovanie OcZ, obecnej rady (ďalej len OcR)
 predkladajú iniciatívne návrhy a podnety OcR , obecnému úradu, ktorí sú povinní sa nimi
zaoberať a informovať komisiu o výsledku riešenia,
 spolupracujú pri tvorbe návrhov Všeobecne záväzných nariadení ( ďalej len VZN).

Čl. 5
Kontrolná funkcia komisií
Komisie v rámci kontrolnej funkcie na úseku, pre ktoré boli zriadené:
 kontrolujú spôsob realizácie uznesení OcZ a OcR,
 dozerajú na celkovú činnosť obecného úradu v rámci svojej pôsobnosti,
 kontrolujú, ako sa vykonávajú pripomienky, podnety a sťažnosti obyvateľov obce,
 kontrolujú dodržiavanie VZN obce,
 upozorňujú obecný úrad na nedostatky, ktoré zistia na svojom úseku a iniciatívne
prispievajú k ich odstraňovaniu.

Druhá časť
Druhy komisií
Čl. 6
Stále komisie
1. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje pre celé volebné obdobie svoje stále komisie najmä pre
oblasť:
 pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 financií
 životného prostredia, výstavby, územného plánovania, dopravy, služieb, a verejného
poriadku
 kultúry, školstva a vzdelávania, mládeže, športu a voľnočasových aktivít
 zdravotníctvo, bytové hospodárstvo, sociálne veci a obchod
2. Obecné zastupiteľstvo môže podľa potreby zriadiť komisie aj pre ďalšie oblasti, taktiež
rozhodnúť o zlúčení alebo rozčlenení zriadených komisií.
3. Komisie zanikajú zložením sľubu poslancov novozvoleného OcZ.
Čl. 7
Hlavné smery náplne činností stálych komisií
1. Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:
 v súlade so Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Úlohou komisie na ochranu verejného záujmu je sledovať dodržiavanie zákona číslo
357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcií verejných
funkcionárov, pričom v zmysle tohto zákona čl. 2 písmena p) verejným funkcionárom sú aj
poslanci mestských zastupiteľstiev a starosta obce. Komisia sleduje dodržiavanie
nezlučiteľnosti funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo
činností, vedie konanie vo veci porušenia zákona 357/2004 Z.z. proti verejnému
funkcionárovi a v neposlednom rade ukladá v zmysle tohto zákona sankcie.
2. Komisia finančná:
 rozpočet obce, rozpočtové opatrenia, jeho čerpania, záverečný účet




miestne dane a poplatky
úvery, pôžičky obce atď.

3. Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánovania, dopravy, služieb,
a verejného poriadku:
 vlastná investičná činnosť obce v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce
a ďalšieho rozvoja obce
 koncepcia rozvoja inžinierskych sietí a energetických zdrojov
 tvorba a ochrana životného prostredia
 problematika chovu psov a domácich zvierat v obci
 správa, tvorba, údržba a zveľaďovanie verejnej zelene
 odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu
 koncepcia rozvoja infraštruktúry obce
 rozširovanie a skvalitnenie cestnej siete, chodníkov a cyklochodníkov
 posudzovanie zmien organizácie dopravy na pozemných komunikáciách obce
 zimná údržba miestnych komunikácií
 rozširovanie a skvalitňovanie obecného rozhlasu, informačných systémov a verejného
osvetlenia
4. Komisia kultúry, školstva a vzdelávania, mládeže, športu a voľnočasových aktivít:
 tvorba podmienok pre rozvoj kultúry, školstva, vzdelávania, záujmovej a umeleckej
činnosti
 príprava kultúrnych podujatí v obci
 zabezpečenie činnosti kronikára obce a posudzovanie zápisu kroniky za príslušné obdobie
 tvorba podmienok pre rozvoj telesnej kultúry a športu, turistiky a voľnočasových aktivít
 posudzovanie žiadostí o pridelenie dotácií záujmových združení v oblasti športu a kultúry
5.








Komisia zdravotníctvo, bytové hospodárstvo, sociálne veci a obchod:
zabezpečenie sociálnej starostlivosti o starých a ťažko zdravotne postihnutých občanov
umiestňovanie do zariadení sociálnych služieb
pomoc rodičom s deťmi a spoločensky neprispôsobivým občanom obce
koncepcia rozvoja a údržby bytového fondu obce
prideľovanie nájomných a sociálnych bytov vo vlastníctve obce
vydávanie stanovísk na uzatváranie nájomných zmlúv a výmeny bytov vo vlastníctve obce
posudzovanie žiadostí občanov v hmotnej núdzi
Čl. 8
Dočasné komisie

1. Pre riešenie jednorázovej konkrétnej záležitosti alebo úlohy môže OcZ zriadiť dočasnú
komisiu.
2. Činnosť dočasnej komisie sa končí splnením úlohy uloženej OcZ.

Tretia časť
Zriaďovanie a organizačné usporiadanie komisií
Čl. 9
Zriaďovanie komisií
1. Komisie sú zložené z poslancov OcZ a z ďalších osôb zvolených OcZ. Počet členov
komisie z radov odborníkov nesmie byť vyšší, ako počet poslancov v príslušnej komisii.
2. Celkový počet členov komisie je spravidla 5 až 9 a to podľa rozsahu jej pôsobnosti, ak
OcZ nerozhodne inak.
3. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje svoje stále komisie najneskoršie do 2 mesiacov po
voľbách do orgánov samosprávy obcí.
4. Stále komisie sa zriaďujú na celé volebné obdobie. Dočasné komisie sa zriaďujú podľa
potreby.
5. Predsedom komisie môže byť len poslanec OcZ zvolený obecným zastupiteľstvom.
6. Poslanci sa za členov príslušnej komisie uchádzajú individuálne podľa svojej odbornosti
alebo záujmu.
7. Z radov odborníkov navrhujú za členov do príslušných komisií poslanci obecného
zastupiteľstva.
8. Schvaľovať a odvolávať členov a predsedov príslušných komisií môže len nadpolovičná
väčšina všetkých poslancov OcZ.
Čl. 10
Práva a povinnosti členov komisií
1. Člen komisie je povinný zúčastňovať sa zasadnutí komisie, do ktorej bol zvolený.
2. Každý poslanec OcZ, je povinný pracovať aspoň v jednej zo stálych komisií zriadených
obecným zastupiteľstvom.
3. Funkcia členov komisií z radov ďalších osôb (odborníkov ) sú čestné a dobrovoľné. Ak
člen komisie z radov ďalších osôb bez vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia nezúčastní
trikrát po sebe zasadnutia komisie, alebo ak počas jedného roka nie je spôsobilý
zúčastňovať sa na zasadnutiach komisie jeho členstvo zanikne. V takomto prípade
o zániku členstva na návrh predsedu komisie rozhodne obecné zastupiteľstvo o jeho
odvolaní.
Čl. 11
Organizačné usporiadanie komisií
1. Predseda komisie:
 riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej zasadnutia a riadi ich priebeh,
 pripravuje program zasadnutia komisie, zostavuje plán práce na určité časové obdobie
(obvykle na jeden polrok kalendárneho roka) a po posúdení v komisii ho predkladá na
rokovanie OcZ
 organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami OcZ
 zastupuje komisiu navonok
 zabezpečuje iné úlohy, ktorými ho poverí OcZ

2. Ostatní členovia:
 plnia úlohy, ktorými ich v rámci svojej pôsobnosti komisia poverí
 predkladajú iniciatívne vlastné návrhy a podnety od občanov
Čl. 12
Vzťah komisií k orgánom obce, obecnému zastupiteľstvu, hlavnému kontrolórovi
1. K obecnému zastupiteľstvu
Obecné zastupiteľstvo:
 zriaďuje komisie a volí ich predsedov a členov
 určuje ich pôsobnosť
 ukladá im úlohy
 schvaľuje plány práce komisií na kalendárny rok
2. K obecnej rade
Obecná rada:
 organizuje a koordinuje činnosť komisií
 prerokováva plány práce komisií
 predkladá OcZ vlastné návrhy týkajúce sa činnosti komisií a zmien ich zriadení, zložení,
zlúčení, rozčlenení alebo zrušení
 ukladá im konkrétne úlohy
 sleduje a dozerá ako OcÚ plní a vybavuje ich podnety a pripomienky
 sleduje a kontroluje, ako komisie plnia uznesenia OcZ
3. Ku starostovi:
 sú mu nápomocné pri riešení dôležitých otázok života obce
4. K obecnému úradu
Obecný úrad:
 zabezpečuje administratívno – materiálnu a technickú činnosť komisií
 pripravuje a zabezpečuje odborné podklady pre činnosť komisií
5. K hlavnému kontrolórovi
Komisie spolupracujú s hlavným kontrolórom pri kontrole dodržiavania VZN a šetrení
sťažností.

Piata časť
Záverečné ustanovenia
Čl. 13
1. Zmeny a doplnky alebo vydanie nových „Zásad pre zriaďovanie a činnosť komisií OcZ v
Žitavanoch“ schvaľuje Obecné zastupiteľstvo.
2. Tieto „Zásady pre zriaďovanie a činnosť komisií OcZ v Žitavanoch“ boli schválené na
zasadnutí
Obecného zastupiteľstva dňa 26.04.2018, uznesením č. 195/2018
a nadobúdajú účinnosť dňom schválenia.

Mgr. Edita Grzybová
starostka obce
Žitavany

