ROKOVACI PORIADOK
KOMISIÍ OBECNEHO ZASTUPITEĽSTVA
V ŠUŇAVE

Schválený dňa 24.01.2019 Uznesením č. 16/2019.
Rokovací poriadok nadobúda účinnosť dňa 25.01.2019.

Obecné zastupiteľstvo v Šuňave v súlade s ustanovením § 15 zákona SNR č. 369/1990
Zb. v znení neskorších predpisov a § 20 Štatútu obce Šuňava v y d á v a tento
ROKOVACÍ PORIADOK
KOMISIÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
OBCE ŠUŇAVA
§1
Úvodné ustanovenia
1. Rokovací poriadok komisií Obecného zastupiteľstva obce Šuňava upravuje prípravu
a priebeh rokovania komisií, spôsob uznášania sa a prijímania uznesení.
2. Komisie obecného zastupiteľstva sú poradnými, iniciatívnymi a kontrolnými orgánmi
Obecného zastupiteľstva v Šuňave. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.
3. Komisie obecného zastupiteľstva nemajú výkonnú právomoc, nie sú výkonnými
orgánmi.
4. Komisie môžu odporučiť riešenia na zabezpečenie úloh obce aj starostovi obce. Svoje
návrhy predkladajú obecnému zastupiteľstvu.
§2
Tento rokovací poriadok komisií obecného zastupiteľstva sa vzťahuje na činnosť
a rokovanie komisií zriadených na základe § 15 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 2 Štatútu obce Šuňava
§3
Komisie obecného zastupiteľstva
1. Komisie obecného zastupiteľstva sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva
a obyvateľov obce.
2. Členov komisie volí obecné zastupiteľstvo tak, aby podľa možností boli obsadené
odborníkmi z radov poslancov obecného zastupiteľstva, a tiež odborníkmi z radov
obyvateľov obce.
Návrhy na obsadenie komisií obecného zastupiteľstva môže predkladať starosta
a poslanci obecného zastupiteľstva.
Návrh na obsadenie člena komisie obecného zastupiteľstva musí obsahovať
minimálne:
a) meno a priezvisko uchádzača, titul
b) trvalý pobyt uchádzača
c) najvyššie ukončené vzdelanie (odbornosť)
d) súčasné zamestnanie
e) dátum narodenia
f) súhlas s obsadením miesta člena komisie vyjadreným podpisom a súhlas na
spracovanie osobných údajov.
3. Zvolený za člena komisie je ten uchádzač, ktorý získa nadpolovičný počet hlasov
poslancov obecného zastupiteľstva. Maximálny počet členov jednotlivých komisií
obecného zastupiteľstva je päť.
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§4
1. Členstvo v komisiách obecného zastupiteľstva je nezlučiteľné s výkonom
nasledovných činností a je vylúčené v nasledovných prípadoch:
a) ak dochádza alebo evidentne by mohlo dochádzať ku kolízií záujmov obce a člena
komisie
b) ak ide o osobu, ktorá úmyselne spáchala trestný čin
c) ak nespĺňa podmienku trvalého pobytu v obci
d) ak sa nahlási na prechodný pobyt v inej obci, pričom vzhľadom na vzdialenosť
a jeho pracovné zaradenie nemožno predpokladať aktívnu činnosť v komisii
e) na uchádzača na členstvo v komisii sa primerane nevzťahujú ustanovenia § 2 ods.
2 zák. SNR č. 346/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
§5
1. Spomedzi členov komisie obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie a tajomníka
komisie.
2. Obecné zastupiteľstvo môže kedykoľvek predsedu komisie a tajomníka komisie
odvolať.
3. Vymedzenie základných úloh predsedu komisie a tajomníka komisie je dané v Štatúte
obce Šuňava § 20.
§6
Komisie
1. Obec Šuňava má vytvorené tieto stále komisie:
a) Komisiu sociálnych služieb, kultúry, mládeže, športu a verejného záujmu
b) Komisiu výstavby, územného plánovania, regionálneho rozvoja, majetku a
dopravy
c) Komisiu životného prostredia, cestovné ruchu, obchodu a verejného poriadku
d) Inventarizačné komisie
2. Obecné zastupiteľstvo zadáva úlohy jednotlivým komisiám obecného zastupiteľstva
formou ukladajúceho uznesenia.
3. Komisie obecného zastupiteľstva môžu byť aj dočasné, na splnenie konkrétnych
a zásadných úloh, najmä koncepčného a rozvojového charakteru.
Ich konkrétne zloženie a úlohy vymedzí obecné zastupiteľstvo ad hoc na ten ktorý
prípad (situáciu).
4. Komisie obecného zastupiteľstva nie sú oprávnené realizovať úlohy, ktoré im
nevymedzilo obecné zastupiteľstvo (§15 ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov).
§7
Zasadnutia komisie obecného zastupiteľstva
1. Stále komisie obecného zastupiteľstva sa schádzajú podľa potreby najmenej však
jedenkrát za 2 mesiace.
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Dočasné komisie obecného zastupiteľstva sa schádzajú v zmysle Príkazného listu
starostu obce, a to tak, aby zabezpečili splnenie úlohy (úloh), za účelom ktorej ich
obecné zastupiteľstvo zriadilo.
Zasadnutie komisie zvoláva a rokovanie vedie predseda komisie.
Komisia môže byť zvolávaná
- písomnou pozvánkou s uvedením programu
- telefonicky, resp. elektronickou poštou (e-mailom)
- osobne.
Komisia obecného zastupiteľstva je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná
väčšina všetkých jej členov.
Komisia rozhoduje formou uznesenia.
Uznesenie je platné, ak za neho hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov.
V prípade, ak má komisia párny počet členov, predsedovi komisie patria dva hlasy.
Uznesenia jednotlivých komisií obecného zastupiteľstva majú pre orgány obce
odporúčajúci charakter.
Uznesenia špeciálnych a dočasných komisií (napr. komisia likvidačná, komisia
verejného obstarávania a pod. ) majú rozhodujúci charakter.
Orgány obce pri rozhodovaní nie sú viazané uznesením komisie, pokiaľ niečo iné
nevyplýva z organizačných predpisov obce.
Zo zasadnutia komisie sa spisuje zápisnica, ktorú podpisuje predseda komisie
tajomník komisie.
Zápisnice sa ukladajú na príslušnom oddelení obecného úradu
§8
Základné úlohy komisií

1. Komisia sociálnych služieb, kultúry, mládeže, športu a verejného záujmu:
- prerokovať návrhy koncepcie rozvoja školstva na území obce a zaujíma k nej
svoje stanovisko,
- plní úlohy podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov,
- zaoberá sa perspektívou a koncepciou rozvoja kultúry a práce s mládežou,
- vyjadruje sa k udeľovaniu právnej subjektivity škôl a školských zariadení,
- vyjadruje sa k návrhu rozpisu finančných prostriedkov pre školu a školské
zariadenia,
- kontroluje dodržiavanie nepodávania alkoholických nápojov mladistvým na
rôznych akciách v obci
- vyjadruje sa ku koncepcii investičného rozvoja školy a školských zariadení,
- vyjadruje sa k uzatvoreniu zmluvy o spoločnom školskom obvode,
- prerokováva projekty o nenávratných finančných prostriedkov v oblasti kultúry
a zaujíma k nim svoje stanovisko,
- prerokováva návrhy VZN resp. iných materiálov v oblasti svojej pôsobnosti
a zaujíma k nim svoje stanovisko,
- spolupracuje a komunikuje s kultúrnou inštitúciou obce a obecnými organizáciami,
- prerokováva a vyjadruje sa k využívaniu kultúrneho zariadenia a hnuteľného
majetku obce,
- prerokováva, navrhuje kultúrne podujatia organizované obcou a organizáciami,
- prekováva a vyhodnocuje zápisy kronikára do kroniky obce,
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-

spolupracuje a je súčinná so športovými klubmi a organizáciami v oblasti športu
na území obce,
spolupracuje, prerokováva a organizuje resp. spoluorganizuje športové podujatia
v obci,
vykonáva kontrolu a dodržiavanie verejného poriadku na športových podujatiach,
prerokováva a navrhuje koncepcie sociálneho rozvoja obce a zaujíma k nim svoje
stanovisko,
prerokováva získavanie mimorozpočtových zdrojov na financovanie sociálnych
služieb,
prerokováva podnety a žiadosti občanov vo svojej oblasti a zaujíma k nim svoje
stanovisko,
v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva.

2. Komisia výstavby územného plánovania, regionálneho rozvoja, majetku a dopravy:
- vytvára koncepciu a kritéria nakladania s majetkom obce,
- vytvára koncepciu a kritéria na obstarávanie majetku obce,
- prerokováva a vyjadruje sa k návrhu a zmene rozpočtu obce Šuňava v danej
oblasti,
- prerokováva a vyjadruje sa k prijímaniu úverov a pôžičiek obcou Šuňava,
- prerokováva a vyjadruje sa k prevodom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce,
- prerokováva a vyjadruje sa k odpusteniu resp. k zníženiu pohľadávok obce,
- prerokováva a vyjadruje sa k nákupu nehnuteľného majetku do vlastníctva obce,
- vyjadruje sa k VZN týkajúcich sa nakladania s majetkom obce,
- prerokováva návrhy investičných akcií obce a zaujíma k nim svoje stanovisko,
- zúčastňuje sa na kontrolných dňoch investičných akcií obce,
- prerokováva parametre investičných akcií,
- pripravuje podklady pre verejné obstarávania v danej oblasti,
- zaujíma stanovisko a vyjadruje sa k ohláseniam drobných stavieb,
- vyjadruje sa k vydaniu územného rozhodnutia pre žiadateľov v obci,
- určuje osadenie nových stavieb v obci,
- rieši podnety občanov v danej oblasti,
- prerokováva a odporúča riešenie zmien v dopravnom značení v obci,
- prerokováva návrhy občanov a podáva návrhy na úseku dopravy a cestovného
poriadku,
- v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva.
3. Komisia životného prostredia, cestovného ruchu, obchodu a verejného poriadku:
- vykonáva kontrolu v oblasti znečisťovania ovzdušia, nakladania s odpadmi, vôd,
vodohospodárstva, ochrany zvierat, pôdohospodárstva z príslušných právnych
predpisov a VZN,
- prerokováva návrhy VZN na úseku pôsobnosti komisie a zaujíma k nim svoje
stanovisko,
- prerokováva koncepčné materiály a predkladá do OZ týkajúce sa rozvoja obce
z pohľadu životného prostredia a zaujíma k nim svoje stanovisko,
- vykonáva kontrolu a dodržiavanie verejného poriadku v obci,
- rieši podnety občanov v oblasti verejného poriadku,
- podáva návrhy na úseku pôsobnosti komisie za účelom zlepšenia verejného
poriadku,
- prerokováva návrhy občanov na úseku pôsobnosti komisie,
- prerokováva a podáva návrhy na úseku cestovného ruchu,
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sleduje dodržiavanie VZN o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce,
kontroluje dodržiavanie nepodávania alkoholických nápojov mladistvým
v reštauračných zariadeniach,
spolupracuje pri riešení úloh na zverenom úseku činnosti v rozsahu stanovenom
príslušnými zákonmi,
rieši podnety občanov v oblasti svojho pôsobenia,
vykonáva kontrolu na úseku ochrany spotrebiteľa,
rieši a podáva návrhy OZ na odstraňovanie divokých skládok v katastri obce,
podáva návrhy na riešenie priestupkov na zistené osoby pri porušovaní zákonov
a VZN v oblasti životného prostredia,
v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva.

4. Inventarizačné komisie:
- vykonávajú fyzickú inventúru majetku obce podľa predložených inventúrnych
súpisov v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov.
- podávajú návrhy na vyradenie opotrebovaného a znehodnoteného majetku obce.
§9
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Tento rokovací poriadok komisií obecného zastupiteľstva sa nevzťahuje na činnosť
a rokovanie komisií, ktoré obec vytvorila a zriadila v súlade s osobitnou právnou
úpravou.
2. Zmeny a doplnky tohto rokovacieho poriadku schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
v Šuňave.
3. Rokovací poriadok komisií obecného zastupiteľstva obce Šuňava bol schválený
Obecným zastupiteľstvom v Šuňave dňa 24.01.2019, Uznesením č. 16/2019.
4. Schválením Rokovacieho poriadku komisií OZ obce Šuňava sa ruší Rokovací
poriadok komisií Obecného zastupiteľstva obce Šuňava zo dňa 18.12.2014.
5. Tento rokovací poriadok nadobúda účinnosť dňom 25.01.2019.

V Šuňave, dňa 24.01.2019

Stanislav Kubaský
starosta obce
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