Zásady pre zriaďovanie a činnosť komisií
Obecného zastupiteľstva Obce Kovarce
Prvá časť
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Čl. 1
Poslanie komisií
1. Komisie Obecného zastupiteľstva Obce Kovarce sú fakultatívne orgány samosprávy obce, ktoré
pomáhajú plniť jeho úlohy.
2. Komisie zriaďuje Obecné zastupiteľstvo Obce Kovarce v zmysle § 15 ods.1 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako poradné, iniciatívne a kontrolné
orgány. Komisie možno zriadiť ako dočasné alebo stále.
3. Komisie sú zložené z poslancov Obecného zastupiteľstva Obce Kovarce a z ďalších osôb
zvolených Obecným zastupiteľstvom Obce Kovarce. Ich počet, zloženie a úlohy vymedzuje
Obecné zastupiteľstvo Obce Kovarce.
Čl. 2
Základné funkcie komisií
1. Komisie obecného zastupiteľstva (ďalej len komisie) majú poradnú, iniciatívnu a kontrolnú
funkciu. V oblastiach, pre ktoré boli ustanovené, vypracovávajú stanoviská, pripomienky a
iniciatívne návrhy k najdôležitejším rozhodnutiam Obecného zastupiteľstva Obce Kovarce.
2. Komisie nemajú samostatné rozhodovacie kompetencie.
Čl. 3
Poradná funkcia komisií
Komisie v rámci poradnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené:
1. vypracovávajú stanoviská k prerokovávaným materiálom ako podklad pre rozhodovanie
Obecného zastupiteľstva Obce Kovarce,
2. spolupracujú pri tvorbe koncepcií rozvoja danej oblasti,
3. 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:
1. vypracovávajú iniciatívne návrhy a podnety na riešenie dôležitých otázok života obce pre
rokovanie Obecného zastupiteľstva Obce Kovarce,
2. predkladajú iniciatívne návrhy a podnety Obecnému zastupiteľstvu Obce Kovarce, ktoré je
povinné sa nimi zaoberať a informovať komisiu o výsledku riešenia,
3. spolupracujú pri tvorbe návrhov všeobecne záväzných nariadení Obce Kovarce.

Čl. 5
Kontrolná funkcia komisií
Komisie v rámci kontrolnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené:
1. dozerajú na činnosť Obecného úradu v Kovarciach v rámci svojej pôsobnosti,
2. kontrolujú, ako sa vybavujú pripomienky, podnety a sťažnosti obyvateľov obce,
3. kontrolujú dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení obce,
4. upozorňujú orgány obce na nedostatky, ktoré zistia na svojom úseku a iniciatívne prispievajú k
ich odstráneniu.
Druhá časť
DRUHY KOMISIÍ
Čl. 6
Stále komisie
1. Obecné zastupiteľstvo Obce Kovarce zriaďuje na celé volebné obdobie nasledovné stále
komisie:
a) Komisia finančná a správy obecného majetku
b) Komisia životného prostredia, výstavby a ochrany verejného majetku
c) Komisia sociálna
d) Komisia športu a kultúry
e) Komisia na ochranu verejného záujmu
2. Obecné zastupiteľstvo Obce Kovarce môže podľa potreby zriadiť komisie aj pre ďalšie oblasti.
3. Obecné zastupiteľstvo Obce Kovarce môže rozhodnúť o zlúčení alebo rozčlenení zriadených
komisií.
Čl. 7
Hlavné smery náplne činnosti stálych komisií
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Komisia finančná a správy obecného majetku:
rozpočet obce, jeho zmeny, čerpanie, záverečný účet
miestne dane a poplatky
úvery a pôžičky
hospodárenie rozpočtových organizácií zriaďovateľom ktorých je Obec Kovarce
hospodárenie s majetkom obce
stanoviská k predaju a prenájmu obecného majetku

2. Komisia životného prostredia, výstavby a ochrany verejného majetku
a) koncepčne rieši a dáva odborné stanoviská k investičnej výstavbe v obci so zreteľom na
efektívnu zástavbu územia obce,
b) príprava a posudzovanie projektov rozvoja bývania,
c) odborne posudzuje a vyjadruje sa k zamýšľaným stavebným zámerom občanov a
podnikateľských subjektov v obci,
d) hodnotenie dopravnej situácie, stavu obecných komunikácií, chodníkov, verejnej zelene,
verejných priestranstiev
e) vyjadruje sa k dopravnému značeniu na komunikáciách obce,
f) prerokovanie stavu prípravy a kontrola výkonu zimnej údržby,
g) zabezpečenie verejnoprospešných služieb, dohliada na čistenie obce, správu a údržbu verejného
osvetlenia, správu, výstavbu a údržbu verejných priestranstiev a obecných cintorínov

3. Komisia sociálna
a) kontroluje pomery v rodinách žiadateľov a dáva stanoviská k šetreniu
b) odporúča finančnú a vecnú výpomoc pre rodiny s deťmi, dôchodcom a zdravotne postihnutým
občanom
c) pripravuje stanoviská k materiálom predkladaným do orgánov obecného zastupiteľstva v
záležitostiach sociálnych vecí a zdravotníctva
d) vyjadruje sa k všeobecne záväzným nariadeniam obce
4.
a)
b)
c)
d)
e)

Komisia športu a kultúry
vytvára podmienky pre záujmovú, športovú, umeleckú a kultúrnu činnosť,
podieľa sa na príprave kultúrno-spoločenských podujatí, osláv štátnych a obecných sviatkov,
dbá na ochranu kultúrnych a historických pamiatok,
spolupracuje s radami školy a spoločenskými organizáciami vytvorenými v obci Kovarce ,
rieši aktuálne problémy, podnety a návrhy, ktoré boli doručené komisii od občanov a
organizácií
f) monitoruje a dáva podnety na budovanie, obnovu a efektívne využívanie detských ihrísk,
športovísk, oddychových zón
g) pomáha v súčinnosti s mládežníckymi organizáciami rozvíjať a zdokonaľovať mimoškolskú
činnosť detí a mládeže.
5. Komisia na ochranu verejného záujmu
a) prijíma každoročne písomné oznámenia starostu obce, vedie ich evidenciu; písomné oznámenia
sa prijímajú v uzatvorenej obálke označenej heslom „Oznámenie podľa ústavného zákona –
neotvárať“.
b) posudzuje nezlučiteľnosť funkcie verejného funkcionára s výkonom nových funkcií, zamestnaní
alebo činností,
c) požaduje v prípade pochybnosti o úplnosti a pravdivosti údajov uvádzaných v oznámení od
dotknutých funkcionárov vysvetlenia podľa ústavného zákona,
d) podáva podnety príslušnému daňovému orgánu na začatie konania na preskúmanie úplnosti
a pravdivosti písomných oznámení v prípade, ak nepovažuje podané vysvetlenie verejného
funkcionára za dostatočné,
e) poskytuje informácie o prijatých písomných oznámeniach a o údajoch nachádzajúcich sa v nich
každej osobe v rozsahu a spôsobom ustanoveným osobitným predpisom, rešpektujúc pritom
limity ustanovené ústavným zákonom a zákonom o ochrane osobných údajov,
f) predkladá obecnému zastupiteľstvu návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného
záujmu,
g) preskúmava podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu, najmä skúma či
obsahujú náležitosti ustanovené ústavným zákonom a v prípade ich splnenia predkladá
zastupiteľstvu návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu,
h) udeľuje výnimky do jedného roka od ukončenia funkcie zo zákazov uvedených ústavným
zákonom. Výnimku komisia udelí, ak je zrejmé, že zákaz je neprimeraný vzhľadom na povahu
konania,
g) kontroluje dodržiavanie ústavného zákona a príslušných ustanovení zákona o obecnom zriadení
a v prípade potreby predkladá príslušné návrhy obecnému zastupiteľstvu.
Čl. 8
Dočasné komisie Obecného zastupiteľstva Obce Kovarce

1. Pre riešenie jednorázovej konkrétnej záležitosti alebo úlohy môže Obecné zastupiteľstvo Obce
Kovarce zriadiť dočasnú komisiu.

2. Činnosť dočasnej komisie sa končí s plnením úlohy uloženej Obecným zastupiteľstvom Obce
Kovarce.
Tretia časť
ZRIAĎOVANIE A ORGANIZAČNÉ USPORIADANIE KOMISIÍ
Čl. 9
Zriaďovanie komisií
1. Komisie sú zložené z poslancov Obecného zastupiteľstva Obce Kovarce a z ďalších osôb
zvolených Obecným zastupiteľstvom Obce Kovarce
2. Minimálny počet členov komisie sú 3.
3. Obecné zastupiteľstvo Obce Kovarce zriaďuje svoje stále komisie najneskôr do dvoch mesiacov
po voľbách do orgánov samosprávy obcí.
4. Stále komisie sa zriaďujú na celé volebné obdobie. Dočasné komisie sa zriaďujú podľa potreby.
Čl. 10
Práva a povinnosti členov komisií
1. Člen komisie je povinný zúčastňovať sa zasadnutí komisie, do ktorej bol zvolený.
Čl. 11
Organizačné usporiadanie komisií
1. Predseda
Predsedom komisie môže byť len poslanec Obecného zastupiteľstva Obce Kovarce, zvolený
obecným zastupiteľstvom.
Postavenie predsedu komisie:
a) riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej zasadnutia a riadi ich priebeh
b) pripravuje program zasadnutia komisie
c) zostavuje plán činnosti na určité časové obdobie
d) organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva
e) zastupuje komisiu navonok
f) predkladá obecnému zastupiteľstvu vyhodnotenie činnosti komisie
g) zabezpečuje iné úlohy, ktorými ho poverí obecné zastupiteľstvo.
Predseda komisie predkladá Obecnému zastupiteľstvu Obce Kovarce ročný plán činnosti
komisie na začiatku roka. Na začiatku roka predseda komisie vyhodnotí činnosť komisie za
predchádzajúci kalendárny rok.
2. Ostatní členovia komisie plnia úlohy, ktorými ich v rámci svojej pôsobnosti komisia
poverí.
3. Zo zasadnutia komisie sa vyhotovuje zápisnica, za ktorej obsah je zodpovedný predseda
komisie. Za archiváciu zápisníc zodpovedá predseda komisie.

Štvrtá časť
Čl. 12
Vzťah komisií k orgánom obce
1. k obecnému zastupiteľstvu:
obecné zastupiteľstvo:
a) zriaďuje komisie a volí ich predsedov a členov
b) určuje ich práva, povinnosti a pôsobnosť
c) ukladá im úlohy.
2. k starostovi obce:
starosta obce
a) koordinuje činnosť komisií obecného zastupiteľstva a poskytuje predsedovi a členom komisií
informácie pre plnenie ich úloh.
3. k obecnému úradu:
obecný úrad:
a) zabezpečuje administratívno-materiálnu a technickú činnosť komisií,
b) zabezpečuje odborné podklady pre činnosť komisií.

Piata časť
Čl. 13
Záverečné ustanovenia
1. Tieto Zásady pre zriaďovanie a činnosť komisií Obecného zastupiteľstva Obce Kovarce boli
schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Kovarce dňa 19.februára 2015 uznesením
č.38/II/2015 a nadobúdajú účinnosť dňom schválenia.

Ing. Andrej Čopík
starosta Obce Kovarce

