Príloha č.1 k zápisnici z ustanovujúceho OZ obce Červený Kláštor zo dňa 10.12.2018

Náplne komisií zriadených pri OZ obce Červený Kláštor
pre volebné obdobie 2018-22
Komisie sú poradným, odborným, iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva.
Členov komisie volí obecné zastupiteľstvo a členmi komisie môže byť podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení - poslanci obecného zastupiteľstva a aj iné osoby (nemusia byť obyvateľmi obce). Komisie zasadajú
podľa potreby, spravidla 1-krát za 3 mesiace.
Každá komisia má svojho predsedu, ktorý musí byť z radov poslancov a ostatných členov komisie, ktorých
počet je doporučený – 2 (4-komisia ŽP, stavebného poriadku, CR a RR ) t.j. nepárny počet, vrátane predsedu
komisie , pritom členmi komisie môžu byť tak obyvatelia obce, ako aj iné osoby (mimo trvalého pobytu v obci
Červený Kláštor). Úlohou predsedu komisie je riadiť a organizovať činnosť komisie, zvolávať jej zasadnutia
a riadiť jej priebeh, zostavovať plán činnosti komisie, organizovať spoluprácu s ostatnými komisiami, predkladať
OZ návrhy, podnety a odporúčania.

A. komisia školstva ,kultúry a sociálnych vecí
Predmet činnosti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

spolupôsobí pri koordinácii kolektívu školských zariadení a organizácií na území obce pri
zabezpečovaní rozvoja kultúry v obce,
posudzuje návrhy na ochranu kultúrnych pamiatok, správu a údržbu miestnych historických pamiatok
vyjadruje sa k činnosti obce, ktorá zabezpečuje celo obecné kultúrno - spoločenské podujatia
spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní koncepcie kultúry,
pripravuje kalendár kultúrnych a spoločenských podujatí v obci a regióne,
vyjadruje sa ku koncepcii predškolských a školských zariadení,
vyjadruje sa k činnosti školských a predškolských zariadení na území obce,
vyjadruje sa k verejným záujmom a záujmom rodičov a pedagógov v oblasti výchovy a
vzdelávania,
predkladá návrhy na skvalitnenie starostlivosti a výchovno-vzdelávacích služieb poskytovaných v
školách, alebo v školských zariadeniach,
predkladá návrhy na finančné zabezpečenie kultúrnych podujatí
koordinuje činnosť Zboru pre občianske záležitosti
spolupracuje s OcÚ v oblasti sociálnych vecí, dáva stanoviská a odporúčania pri podávaných
žiadostiach občanov na tomto úseku
plní ďalšie úlohy s cieľom posilňovať sociálnu súdržnosť všetkých obyvateľov obce a predchádzať
sociálnemu vylúčeniu a sociálnej izolácii ohrozených jednotlivcov a skupín

B. komisia športu a mládeže
Predmet činnosti:
•
•
•
•
•
•
•

posudzuje návrhy na rozvoj telesnej kultúry a športu v obci,
spolupôsobí pri koordinácii jednotlivých športových klubov, školských zariadení a organizácií na území
obce pri zabezpečovaní rozvoja telesnej kultúry a športu v obci,
vyjadruje sa k využitiu a činnosti športových zariadení na území obce, sleduje stav a udržiavanie
športových zariadení
vyjadruje sa k činnosti obce pri zabezpečovaní organizovanej i neorganizovanej, individuálnej a
skupinovej činnosti súvisiacej s telesnou výchovou, športovou, turistickou a pohybovo – rekreačnou
aktivitou občanov,
spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní koncepcií rozvoja športu,
pripravuje kalendár športových podujatí v obci a v regióne ,
aktivizuje mládež do rôznych športových krúžkov, a zapája ich do činnosti obci
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•
•

samostatne organizuje resp. participuje pri usporadúvaní športových podujatí na území obce,
predkladá návrhy na finančné zabezpečenie športových podujatí,

C. komisia životného prostredia, stavebného poriadku, cestovného ruchu a
regionálneho rozvoja
Predmet činnosti:
prerokováva návrhy VZN s problematikou programu odpadového hospodárstva, iniciuje ich zmeny a
dodatky, kontrolujú dodržiavanie VZN v časti vlastných kompetencii,
podporuje environmentálne aktivity na území obce
spolupracuje so stavebným úradom obce pri schvaľovaní územných, stavebných a iných rozhodnutí
stavebného charakteru
dáva odporúčania stavebnému úradu pri rozhodovaní o umiestnení stavieb, o využití územia, o
stavebnej uzávere, o posudzovaní stavieb z hľadiska účelu a budúcej prevádzky
posudzuje a kontroluje investičnú činnosť na území obce ( stavby realizované pod investorstvom obce,
stavby rôznych podnikateľských subjektov, fyzických osôb s možnosťou podnikania ), a to z hľadiska
schváleného územného plánu obce a tiež z hľadiska ich vplyvu na životné prostredie, ochranu prírody,
krajiny, ovzdušia, ochranu vôd, ako i urbanistického, architektonického a technického riešenia stavby
posudzuje návrhy na investičné zámery obce, resp. investičné zámery iných subjektov na území obce
prejednáva požiadavky na záber verejných priestranstiev s ich následným využívaním z hľadiska
schválenej územnoplánovacej dokumentácie
implementuje PHSR,
rieši problematiku súvisiacu s regionálnym rozvojom, cestovným ruchom, turizmom a propagáciou obce,
sa podieľa na konceptoch územnoplánovacej dokumentácie - prerokováva a navrhuje pripomienky a
podnety k tomuto návrhu,
posudzuje prípadné návrhy strategických stavieb na území obce,
posudzuje a kontroluje umiestnenie reklamných, informačných a propagačných tabúl na území obce z
hľadiska ich vhodnosti umiestnenia, výtvarného riešenia a potreby informovanosti občanov
spolupôsobí pri organizovaní podujatí regionálneho, celoslovenského a medzinárodného charakteru
(otváranie sezóny, ZFS a iné aktivity)
spolupracuje s partnerskými obcami v Poľsku s cieľom získania finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ a
propagácie a rozvoja prihraničného regiónu.

D. komisia majetko – právna ,podnikateľská , finančná a správy obecného
majetku
Predmet činnosti:
•
•
•
•
•
•
•

posudzuje žiadosti a návrhov na predaj, kúpu, zámenu, prenájom a iné nakladanie s nehnuteľným
majetkom obce (pozemky, stavby, nebytové priestory, ....)
predkladá návrhy ekonomického zhodnotenia nehnuteľného a hnuteľného majetku obce
spolupracuje s hlavným kontrolórom obce pri kontrole plnenia uznesení OZ týkajúce sa majetku obce
a nakladania s finančnými prostriedkami obce
spolupracuje s OcÚ pri príprave, plnení a zmenách rozpočtu obce
monitoruje plnenie rozpočtu, ročné hospodárenie obce a organizácii v jej zriaďovateľskej pôsobnosti
vytvára koncepciu a kritériá nakladania s majetkom obce s cieľom zabezpečiť v budúcnosti efektívne
fungovanie obce, s reálnym príjmom do rozpočtu
navrhuje koncepčné riešenia týkajúce sa príjmov obce (daň z nehnuteľností, daň za užívanie verejného
priestranstva, poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a pod)
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E. komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov
Predmet činnosti:
•
•
•

•
•
•
•

•

prijíma písomné oznámenia v rozsahu článku 7 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov od starostu obce ,
v prípade pochybností je komisia oprávnená požadovať od dotknutých funkcionárov vysvetlenie,
podáva podnety príslušnému daňovému orgánu na začatie konania podľa Zákona NR SR č.
511/1992 Z. z. o správe daní a poplatkov na preskúmanie úplnosti a pravdivosti písomných
oznámení,
sprístupňuje informácie o prijatých písomných oznámeniach v rozsahu a spôsobom
ustanoveným v článku 7, ods. 1 Zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám,
predkladá návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu,
skúma podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu,
udeľuje výnimky podľa článku 8, ods. 4 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov starostovi, obce do jedného roka od ukončenia
funkcie zo záväzkov uvedených v článku 8, ods. 1 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o
ochrane záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
kontroluje dodržiavanie príslušných ustanovení ústavného zákona

Schválené uznesením OZ obce Červený Kláštor č.4/U/2018 dňa 10.12.2018
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