OBEC LIETAVA
Lietava 146, 013 18 Lietava

ROKOVACÍ PORIADOK
komisií zriadených Obecným zastupiteľstvom v Lietave

Lietava 2011

Schválené obecným zastupiteľstvom dňa 18. 2. 2011 Uznesením č.: 2/2011
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Článok 1
Všeobecné ustanovenia
(1) Rokovací poriadok komisií (ďalej len „rokovací poriadok“) vydáva Obecné zastupiteľstvo
v Lietave v zmysle § 15 ods. 3 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
(2) Rokovací poriadok upravuje prípravu a priebeh rokovania stálych komisií, spôsob
uznášania sa a prijímania uznesení.
Článok 2
Zriadenie komisií
(3) Komisie sú fakultatívne zriadené Uznesením z ustanovujúceho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Lietave (ďalej len „OZ“) zo dňa 27. 12. 2010, ako stále poradné,
iniciatívne a kontrolné orgány OZ nasledovne:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Komisia finančná a správy majetku obce,
Komisia miestneho rozvoja a výstavby,
Komisia školstva, mládeže a sociálnych vecí,
Komisia kultúry a cestovného ruchu,
Komisia verejného poriadku a životného prostredia,
Komisia na ochranu verejného záujmu

(4) Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených OZ, okrem komisie na
ochranu verejného záujmu, ktorej členmi môžu byť len poslanci OZ.
(5) Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.
(6) Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc a výkonnú právomoc.
(7) Členov komisií volí OZ tak, aby boli tvorené odborníkmi z radov poslancov OZ
a obyvateľov obce.
(8) Návrhy na obsadenie komisií môžu predkladať poslanci OZ v štruktúre:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

meno a priezvisko a titul,
trvalé bydlisko,
prehlásenie o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a prax v danej oblasti,
súčasné zamestnanie (povolanie),
písomný súhlas so zaradením do komisie,
písomný súhlas so spracovaním osobných údajov.

(9) Počet členov jednotlivých komisií určuje OZ nasledovne:
a)
b)
c)
d)

Komisia finančná a správy majetku obce 3 (predseda + 2 členovia)
Komisia miestneho rozvoja a výstavby 4 (predseda + 3 členovia)
Komisia školstva, športu, mládeže a sociálnych vecí 5 (predseda + 4 členovia)
Komisia kultúry a cestovného ruchu 5 (predseda + 4 členovia)
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e) Komisia verejného poriadku a životného prostredia 6 (predseda + 5 členovia)
f) Komisia na ochranu verejného záujmu 3 (predseda + 2 členovia)
(10) Komisie obecného zastupiteľstva môžu byť aj dočasné, zriaďované OZ na splnenie
mimoriadnych a neodkladných úloh, najmä koncepčného a rozvojového charakteru.
Ich zloženie, úlohy a obdobie plnenia úloh vymedzí OZ.
Článok 3
Členstvo v komisiách
(1) Členstvo v komisiách je nezlučiteľné s takým výkonom funkcií a činností, ak dochádza
k stretu záujmov obce a člena komisie, ak ide o osobu, ktorá spáchala úmyselný trestný
čin, ak osoba nemá trvalý pobyt v obci.
(2) V prípade, ak sa člen komisie trikrát po sebe bezdôvodne nezúčastní zasadnutia komisie,
podá predseda komisie obecnému zastupiteľstvu návrh na jeho odvolanie. Zdôvodnenie
neúčasti na zasadnutí komisie člen komisie dáva na vedomie predsedovi komisie
najneskôr v deň jej zasadania.
(3) Predsedom komisie je poslanec obecného zastupiteľstva zvolený OZ.
(4) Obecné zastupiteľstvo môže v zmysle § 11 ods. 4, písm. n) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zrušovať alebo zriaďovať členstvo
v komisii.
Článok 4
Úlohy komisií
(1) Základné vymedzenie poslania stálych komisií schvaľuje a upravuje OZ. Úlohy
jednotlivých komisií môže zmeniť alebo doplniť formou ukladajúceho uznesenia na
zasadnutí OZ.
(2) Komisie plnia úlohy poradného, iniciatívneho a kontrolného orgánu kde predovšetkým:
a) vypracovávajú stanoviská k návrhom materiálov ako podkladov pre rozhodovanie
obecného zastupiteľstva,
b) spolupracujú pri tvorbe koncepcie rozvoja danej oblasti,
c) vypracovávajú návrhy a podnety na riešenie záležitostí patriacich do oblasti ich
pôsobenia,
d) spracovávajú návrhy všeobecne záväzných nariadení,
e) kontrolujú plnenie uznesení obecného zastupiteľstva,
f) kontrolujú dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení,
g) upozorňujú orgány obce na nedostatky, ktoré zistia na svojom úseku a iniciatívne
prispievajú k ich odstráneniu.
(3) Komisie obecného zastupiteľstva nie sú oprávnené realizovať činnosti nad rámec úloh,
ktoré im vymedzilo obecné zastupiteľstvo v zmysle § 15 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
3

Článok 5
Zasadnutia komisie obecného zastupiteľstva
(1) Stále komisie OZ sa schádzajú podľa potreby, najmenej však raz za 3 mesiace. Dočasné
komisie obecného zastupiteľstva sa schádzajú podľa potreby, a to tak, aby zabezpečili
splnenie úlohy, za účelom ktorých boli zriadené.
(2) Zasadnutie komisie zvoláva a rokovanie vedie predseda komisie, prípadne poverený
zástupca. Komisia môže byť zvolaná - písomnou pozvánkou s uvedením programu,
telefonicky alebo osobne.
(3) Komisia obecného zastupiteľstva je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná
väčšina všetkých jej členov.
(4) Komisia rozhoduje vždy formou uznesenia. Uznesenie je platné, ak za neho hlasovala
nadpolovičná väčšina prítomných členov. Hlasuje sa vždy verejne.
(5) Uznesenia jednotlivých komisií OZ majú pre orgány obce odporúčajúci charakter. Orgány
obce nie sú pri rozhodovaní viazané uznesením komisie.
(6) Zo zasadnutia komisie sa spisuje zápisnica v dvoch rovnopisoch, ktoré podpisuje
predseda komisie a zapisovateľ. Zápisnice sa do 5 pracovných dní od zasadnutia komisie
evidujú a ukladajú na vecne príslušnom oddelení OÚ.
Článok 6
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 Lietave.
(3) Tento rokovací poriadok nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia .

V Lietave 18. 2. 2011

Ing. Pavol Gašpierik, v. r.
starosta obce
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