ROKOVACÍ PORIADOK
KOMISIÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE BORSKÝ MIKULÁŠ
Úvodné ustanovenie
§1
1) Rokovací poriadok komisií obec. zast. obce Borský Mikuláš upravuje prípravu a priebeh rokovania komisií,
spôsob uznášania sa a prijímania uznesení.
2) Komisie obec. zast. sú poradnými, iniciatívnymi a kontrolnými orgánmi obec. zast. v Borskom Mikuláši.
Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.
3) Komisie obec. zast. nemajú výkonnú právomoc – nie sú výkonnými orgánmi.
§2
Tento rokovací poriadok komisií OZ sa vzťahuje na činnosť a rokovanie komisií zriadených na základe § 15
zákona SNR 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
§3
1) Komisie obec. zast. sú zložené z poslancov obec. zast. a obyvateľov obce.
2) Členov komisií volí OZ tak, aby podľa možností boli obsadené odborníkmi z radov poslancov OZ a tiež
odborníkmi z radov obyvateľov obce.
Návrhy na obsadenie komisií OZ môže predkladať ktokoľvek. K členstvu v komisii sa menovaný vyjadruje
v tom zmysle, či s členstvom súhlasí alebo nesúhlasí.
Zvolení za členov komisií sú tí, ktorí získali najväčší počet hlasov. Počet členov jednotlivých komisií určuje
obec. zast.
§4
Členstvo v komisiách
Členstvo v komisiách OZ je nezlučiteľné s výkonom nasledovných činností a je vylúčené v nasledovných
prípadoch:
a) ak dochádza, alebo evidentne by mohlo dochádzať ku kolízii záujmov obce a člena komisie
b) ak ide o osobu, ktorá spáchala úmyselný trestný čin
c) ak nespĺňa podmienku trvalého pobytu v obci
§5
Predsedu komisie volí OZ z radov poslancov. Zapisovateľ komisie je spravidla pracovník obec. úradu, ktorého
schvaľuje obec. zast. Obec. zast. môže kedykoľvek predsedu komisie odvolať.
§6
Komisie
1) Obec má vytvorené tieto stále komisie:
a) komisiu pre výstavbu a územné plánovanie
b) komisiu finančnú a pre správu majetku obce
c) komisiu sociálnu
d) komisiu pre rozvoj kultúry, školstva, športu a tel. výchovy
e) komisiu dopravy, obchodu a cestovného ruchu
2) Stále komisie OZ plnia tieto trvalé úlohy:
a) komisia pre výstavbu a územné plánovanie
- sleduje proces územného plánovania a stav. poriadku v obci
- sleduje odpredaj nehnuteľností z majetku obce, fyzicky zisťuje skutkový stav a predkladá stanoviská obec.
zast.
- spolupracuje so stavebným úradom v obci, sleduje investičnú činnosť a predkladá návrhy na riešenie
- podieľa sa na príprave označovania názvov ulíc, vyjadruje sa k projektom označovania súpisnými

a orientačnými číslami
- vyjadruje sa k rozpočtu obce na príslušný rok
- sleduje systém odpadového hospodárstva obce, podáva podnety a návrhy obec. zast.
b) komisia finančná a pre správu majetku
- predkladá stanoviská k rozpočtu obce, k záverečnému účtu obce a k hospodáreniu organizácií zriadených
obcou
- sleduje hospodárenie s majetkom obce, kontroluje inventarizáciu hmotného a nehmotného majetku,
navrhuje členov inventarizačnej komisie
- predkladá stanoviská k odpredaju hnuteľného a nehnuteľného majetku obce
c) komisia sociálna
- sleduje uplatňovanie zákona o soc. pomoci na podmienky obce, v závislosti na rozpočet obce
- sleduje poskytovanie opatrovateľskej služby poskytovanej obcou
- spolupracuje so soc. zariadením Domova dôchodcov Borský Mikuláš, sleduje stav služieb v tejto
organizácii, vyjadruje sa k cenníkom poskytovaných služieb
- vyjadruje sa k rozpočtu soc. zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
d) komisia pre rozvoj kultúry, školstva, športu a tel. výchovy
- spolupracuje s dobrovoľnými združeniami v oblasti športu a telovýchovy v obci
- vyjadruje sa k plánu kultúrnych a športových podujatí, navrhuje zmeny, podáva podnety obec. zast.
- sleduje stav športových zariadení v majetku obce
- spolupracuje pri tvorbe obecného spravodaja
- spolupracuje s vedením školy a predškol. zariadením
- vyjadruje sa k rozpočtu školy a predškol. zariadení
e) komisia dopravy, obchodu a cest. ruchu
- sleduje stav dopravných zariadení v obci, dopravného značenia, dáva podnety obec. zast. na riešenie
- vyjadruje sa k prevádzke obchodných zariadení a podnik. subjektov v obci, k predajnej dobe a trhovým
poriadkom
- podáva podnety na rozvoj cestovného ruchu
3) Obec. zast. môže úlohy jednotlivých komisí obec. zast. rozšíriť a to formou ukladajúceho uznesenia.
4) Komisie OZ môžu byť aj dočasné na splnenie konkrétnych a zásadných úloh, najmä koncepčného
a rozvojového charakteru.
5) Komisie obec. zast. nie sú oprávnené realizovať úlohy, ktoré im nevymedzilo OZ (§ 15 ods. 3 zák. 369/1990
Zb. o obec. zriadení v znení neskorších predpisov).
§7
Zasadnutie komisie obec. zast.
1) Stále komisie obec. zast. sa schádzajú podľa potreby, najmenej však jedenkrát za dva mesiace.
Dočasné komisie OZ sa schádzajú podľa potreby a to tak, aby zabezpečili splnenie úlohy, za účelom ktorej ich
obecné zast. zriadilo.
2) Zasadnutie komisie zvoláva a rokovanie vedie predseda komisie.
Komisia sa zvoláva písomne pozvánkou s uvedením programu.
3) Komisia OZ je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.
4) Komisia rozhoduje formou uznesenia. Hlasuje sa vždy verejne.
5) Uznesenia jednotlivých komisií obec. zast. majú pre orgány obce odporúčajúci charakter. Orgány obce pri
rozhodovaní nie sú viazané uznesením komisie.
6) Zo zasadnutia komisie sa spisuje zápisnica, ktorú podpisuje predseda komisie a zapisovateľ.
Zápisnice sa ukladajú na príslušnom oddelení obec. úradu.
§8
Spoločné a záverečné ustanovenia
1) Tento rokovací poriadok komisií OZ 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 Borskom Mikuláši.
3) Rokovací poriadok komisií OZ obce Borský Mikuláš bol schválený OZ dňa 25.4.2003 uznesením č. 3/2003
písm. B.
4) Tento rokovací poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.5.2003.
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