OBEC BREZANY

ROKOVACÍ PORIADOK
komisií zriadených obecným zastupiteľstvom

Brezany 2015

Schválené obecným zastupiteľstvom dňa 27.01.2015 Uznesením č.: 14/2015
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Článok 1
Všeobecné ustanovenia
(1) Rokovací poriadok komisií (ďalej len „rokovací poriadok“) vydáva Obecné zastupiteľstvo v
Brezanoch 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 Obecného zastupiteľstva v Brezanoch(ďalej len
„OZ“) č. 2/2014 zo dňa 28.12.2014, ako stále poradné, iniciatívne a kontrolné orgány OZ
nasledovne:
a)
b)
c)
d)

Komisia finančná a správy majetku obce,
Komisia výstavby a životného prostredia,
Komisia pre kultúru a šport,
Komisia na ochranu verejného poriadku a 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 obce3 (predseda + 2 členovia)
Komisia výstavby a životného prostredia 3 (predseda + 2 členovia)
Komisia kultúru a šport 3 (predseda + 2 členovia)
Komisia na ochranu verejného poriadku a verejného záujmu3 (predseda + 2
členovia)

2
(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 výkonom funkcií a činností, ktorým 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 spravidla 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 a pripomienky všeobecne záväzných nariadení obce,
e) vo vymedzenom rozsahu sa podieľajú na kontrolea plnení uznesení obecného
zastupiteľstva,
f) vo vymedzenom rozsahu sa podieľajú na kontrolea plnení 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.
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Článok 5
Zasadnutia komisie obecného zastupiteľstva
(1) Stále komisie OZ sa schádzajú podľa potreby. 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. 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
v Brezanoch.
(3) Tento rokovací poriadok ruší Rokovací poriadok komisií vydaný 27. 01. 2015 a schválený
Uznesením OZ č. 14/2015 a nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia .
V Brezanoch dňa 27.01. 2015

Iveta BREZIANSKÁ, Bc.
starostka obce
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Príloha č. 1
Rokovacieho poriadku komisií

VYMEDZENIE ÚLOH A OPATRENÍ
VYKONÁVANÝCH STÁLYMI KOMISIAMI
1. Komisia finančná a správy majetku obce
Komisia prejednáva náležitosti týkajúce sa finančného hospodárenia obce a nakladania s
majetkom obce, najmä:
a) vypracováva stanoviská k materiálom predkladaným do obecného zastupiteľstva,
b) vypracováva návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok z oblasti ekonomiky,
hospodárenia s majetkom obce, rozvoja obchodu, služieb a cestovného ruchu /návrhy
rozpočtu obce a jeho zmeny formou rozpočtových opatrení, záverečný účet obce,návrhy
VZN, ktoré súvisia s finančnouagendou obce, odpredaj nehnuteľností i hnuteľných vecí z
majetku obce,nadobúdanie nehnuteľnosti do majetku obce,návrhy VZN, s majetkovou
účasťou obce/.
2. Komisia výstavby a životného prostredia
Komisia prejednáva náležitosti týkajúce sa miestneho rozvoja obce v súlade s Územným plánom
obce Brezany, najmä:
a) vypracováva pripomienky k návrhom na výstavbu, dopravné zabezpečenie územia a ďalší
rozvoj obce,
b) vypracováva návrhy na riešenie sporov v oblasti výstavby a stanoviská k materiálom v oblasti
územného rozvoja a výstavby a tieto predkladá do obecného zastupiteľstva,
c) posudzuje investičnú činnosť na území obce (stavby realizované obcou, stavby rôznych
podnikateľských subjektov, fyzických osôb s možnosťou podnikania ) z hľadiska
schváleného územného plánu, ich vplyvu na životné prostredie, ochranu prírody a krajiny,
ovzdušie, ochranu vôd, ako i urbanistického, architektonického a technického riešenia
stavieb,
d) posudzuje umiestnenie reklamných, informačných a propagačných tabúl na území obce z
hľadiska ich vhodnosti umiestnenia, výtvarného riešenia a potreby informovanosti občanov,
e) podieľa sa na určení priorít na úseku investičnej výstavby obce, na úseku správy a údržby
miestnych komunikácií, správy a údržby objektov v majetku obce,
f) prejednáva požiadavky na záber verejných priestranstiev s ich následným využívaním,
g) posudzuje projekty údržby a obnovy drevín a stromov na území obce,
h) zúčastňujú sa miestnych obhliadok, ktoré vyplývajú s riešenia daných úloh, podnetov z radov
občanov a iných právnických subjektov.
i) prejednáva a získava poznatky a informácie o činnostiach s negatívnym dopadom na životné
prostredie v obci, navrhuje opatrenia a podnety na ich riešenie
j) prejednáva žiadosti, predkladá návrhy a odporúča výrub stromov v obci,
k) kontroluje nakladanie s komunálnym a nebezpečným odpadom v obci,
l) kontroluje udržiavanie zelene a zelených plôch v obci, dodržiavanie náhradnej výsadby po
výrube stromov,

3. Komisia pre kultúru a šport
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

organizuje kultúrny a spoločenský život v obci v rámci plánu kultúrnych podujatí pre
príslušný rozpočtový rok,
navrhuje obecnému zastupiteľstvu akcie a požiadavky na finančné zabezpečenie kultúrnych
podujatí vrátane poverenia zodpovedného organizátora podujatia,
koordinuje činnosť záujmových a občianskych združení, spoločenských organizácií na
zabezpečovaní kultúrnych a spoločenských podujatí organizovaných v obci a
podporovaných z rozpočtu obce,
napomáha udržiavaniu tradícií a zvykov v obci, rozširuje počet podujatí pre príslušné vekové
skupiny občanov,
zapája prostredníctvom ZŠ s MŠ žiakov školy do organizovania kultúrnych podujatí a
podporuje krúžkovú činnosť detí a žiakov školy a ich účasť a prezentáciu na kultúrnych
podujatiach v obci,
posudzuje a odporúča obecnému zastupiteľstvu odsúhlasenie žiadostí na dotácie z rozpočtu
obce pre právnické subjekty a záujmové združenia v obci, ktoré sú aktívne na úseku kultúry.
pripravuje projekty pre rozvoj cestovného ruchu v rámci členstva obce v Oblastnej
organizácii cestovného ruchu Malá Fatra, Združení miest a obcí Horné Považie
a Euroregióne Beskydy,
úzko spolupracuje s občianskymi združeniami, neziskovými organizáciami, nadáciami,
právnickými a fyzickými osobami pri ich angažovaní sa v rozvoji cestovného ruchu v obci,
4. Komisia na ochranu verejného poriadku a verejného záujmu

Komisia má osobitné postavenie a plní overovaciu, kontrolnú, monitorovaciu a vyhodnocovaciu
funkciu. Zároveňplní úlohy podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, najmä:
a) prerokováva sťažnosti občanov proti porušovaniu verejného poriadku,
b) predkladá návrhy na riešenie sporov,
c) kontroluje plnenie uznesení prijatých na ochranu verejného poriadku
d )prijíma písomné oznámenia verejných funkcionárov podľa čl. 7 ods. 1 a čl. 8 ods. 5 a
písomné oznámenia poslancov zastupiteľstva podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona,
preskúmava podnety a predkladá obecnému zastupiteľstvu návrhy na začatie konania vo
veci ochrany verejného záujmu,
e) komisia pracuje formou zasadnutí, ktoré sú neverejné a jej členovia sú pri výkone svojej
funkcie nazastupiteľní,
f) spolupracuje s obecným zastupiteľstvo a obecným úradom pri prejednávaní žiadostí o
slobodný prístup k informáciám v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám v znení neskorších predpisov.
Členovia komisie sú povinní podpísať písomné vyhlásenie, ktorým berú na vedomie
povinnosť mlčanlivosti a ochrany osobných údajov, s ktorými prídu do styku počas výkonu
funkcie s tým, že sú si vedomí prípadných právnych následkov pri porušení tejto povinnosti.
Pri poskytovaní informácií o údajoch z písomného oznámenia predkladaného verejným
funkcionárom v rozsahu ustanovenom zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám v znení neskorších predpisov môžebyť rozsah informácií zverejňovaný v rozsahu za
podmienky dodržania ustanovení zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov. V mene komisie je oprávnený poskytovať informácie o údajoch z
písomného oznámenia fyzickým a právnickým osobám predseda. Dotknuté osobné údaje možno
z písomného oznámenia poskytnúť len s písomným súhlasom verejného funkcionára.

Príloha č. 2
Rokovacieho poriadku komisií

ČESTNÉ VYHLÁSENIE
predsedu

- člena

Komisie na ochranu verejného záujmu
Meno, priezvisko, titul:

___________________________________________

Bydlisko: ________________________________________________________
v y h l a s u j e m, že

budem podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými som prišiel do styku ako
člen Komisie obecného zastupiteľstva v Lietave na ochranu verejného záujmu a ktoré tvoria
ekonomickú a sociálnu identitu verejného funkcionára, ako povinnej osoby poskytujúcej
údaje v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
Zaväzujem sa, že budem mlčanlivosť o týchto osobných údajoch dodržiavať nielen počas
výkonu funkcie predsedu komisie obecného zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu, ale
aj po jej skončení. Beriem na vedomie právne následky, ktoré vyplynú z porušenia
mlčanlivosti a s neoprávneného nakladania s osobnými údajmi.

V Brezanoch, dňa 27.01.2015

___________________________
podpis

Príloha č. 3
Rokovacieho poriadku komisií

NÁVRH
na voľbu členov komisie
zriadenej Obecným zastupiteľstvom obce Brezany
Názov komisie:__________________________________________________
Meno a priezvisko a titul:__________________________________________
Trvalé bydlisko:_________________________________________________
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie:_____________________________________
Prax v danej oblasti:______________________________________________
Súčasné zamestnanie:_____________________________________________

Čestné prehlásenie a písomný súhlas
Čestne prehlasujem, že údaje uvedené v návrhu na členstvo v komisii týkajúce sa
najvyššieho dosiahnutého vzdelania a praxe vykonávanej v danej oblasti sú pravdivé a úplné.
So zaradením do komisie súhlasím, zároveň dávam súhlas ako dotknutá osoba k
spracovaniu osobných údajov v zmysle § 7 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov.

V Brezanoch . dňa 27.01.2015

.......................................
podpis člena komisie

Návrh schválený - Uznesením Obecného zastupiteľstva v Brezanoch
dňa 27.01.2015

č. 14/2015, zo

