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Návrh – Rokovací poriadok komisií obecného zastupiteľstva obce Stretava vyvesený na úradnej tabuli 

v Obci Stretava dňa: 11.02.2011 

 

Rokovací poriadok komisií obecného zastupiteľstva obce Stretava vyvesený na úradnej tabuli v Obci 

Stretava dňa: 04.03.2011 

 

Rokovací poriadok komisií obecného zastupiteľstva obce Stretava nadobúda účinnosť dňa: 18.03.2011 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Stretave na základe ustanovenia § 11 ods. 4 a § 15 zákona 

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 20 Štatútu obce 

Stretava  v y d á v a   tento 

    

 

R O K O V A C Í   P O R I A D O K  
 

KOMISIÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
OBCE STRETAVA 

 

 
ČASŤ I. 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 
§ 1 

 

(1) Rokovací poriadok komisií obecného zastupiteľstva obce Stretava upravuje prípravu a priebeh 

rokovaní komisií, spôsob uznášania sa a prijímania uznesení. 

 

(2) Komisie obecného zastupiteľstva sú poradnými, iniciatívnymi a kontrolnými orgánmi Obecného 

zastupiteľstva v Stretave. 

 

(3) Komisie nie sú výkonnými orgánmi obecného zastupiteľstva a nie sú ani nositeľmi  rozhodovacej 

právomoci. 

 

§ 2 

 

(1) Tento rokovací poriadok komisií obecného zastupiteľstva sa vzťahuje na činnosť a rokovanie 

komisií zriadených na základe ustanovenia § 15 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a § 20 Štatútu obce Stretava. 

 

(2) Tento rokovací poriadok sa nevzťahuje na postavenie a činnosť komisií vytvorených na základe 

osobitných právnych predpisov. 
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ČASŤ II. 

KOMISIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

 

§ 3 

Komisie 

  

(1) Obec Stretava má vytvorené tieto stále komisie: 

a) Komisiu pre financie a správu majetku, 

b) Komisiu pre školstvo, kultúru a šport, 

c) Komisiu pre miestny rozvoj, 

d) Komisiu pre životné prostredie a verejný poriadok, 

e) Komisiu pre rómske etnikum, 

f) Komisiu pre verejný záujem, 

g) Komisiu na prevenciu pred požiarmi. 

 

(2) Jednotlivé stále komisie obecného zastupiteľstva obce Stretava plnia najmä tieto úlohy: 

a) vypracúvajú stanoviská k záležitostiam a materiálom prerokúvaným orgánmi obce, 

b) vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú 

ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať, 

c) kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva a obecnej rady, dozerajú na 

hospodárenie s majetkom obce, prípadne majetkom prenechaným obci do dočasného užívania, 

kontrolujú vybavovanie sťažností, oznámení a podnetov obyvateľov obce. 

 

(3) Obecné zastupiteľstvo môže úlohy jednotlivých komisií obecného zastupiteľstva uznesením 

rozšíriť. 

 

(4) Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať dočasné komisie na splnenie konkrétnych úloh. Zloženie 

a úlohy dočasných komisií vymedzí obecné zastupiteľstvo osobitne. 

 

(5) Komisie obecného zastupiteľstva sú oprávnené vykonávať len činnosti za účelom plnenia úloh, 

ktoré im boli uložené rozhodnutím obecného zastupiteľstva (ust. § 15 ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov). 

 

§ 4 

Členstvo v komisiách 

 

(1) Komisie obecného zastupiteľstva sú zložené z poslancov a občanov. 

 

(2) Členov komisií volí obecné zastupiteľstvo z poslancov a občanov, ak je to možné, na základe 

odbornosti v závislosti na zameraní činnosti komisie. 

Návrhy na obsadenie komisií obecného zastupiteľstva môže predložiť obecnému zastupiteľstvu 

každý občan. 

 

(3) Návrh na obsadenie člena komisie obecného zastupiteľstva musí obsahovať najmä: 

a) meno a priezvisko uchádzača, príp. titul, 

b) dátum narodenia, 

c) miesto trvalého pobytu kandidáta, 
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d) doklady o jeho vzdelaní a odbornej spôsobilosti, 

e) zamestnanie, 

f) písomný súhlas kandidáta s kandidatúrou za člena komisie. 

 

(4) Počet členov jednotlivých komisií obecného zastupiteľstva určuje obecné zastupiteľstvo.  

Za členov komisií sú zvolení tí kandidáti, ktorí získali najväčší počet hlasov v závislosti na počte 

členov danej komisie. 

 

(5) Členstvo v komisii obecného zastupiteľstva je nezlučiteľné s výkonom nasledovných činností a je 

vylúčené v nasledujúcich prípadoch, ak: 

a) dochádza alebo by mohlo dochádzať k stretu záujmov obce a člena komisie, 

b) ide o osobu, ktorá spáchala úmyselný trestný čin, 

c) sa občan zvolený za člena komisie prihlásil k trvalému alebo prechodnému pobytu v inej obci, 

pričom s ohľadom na vzdialenosť medzi obcami a jeho pracovné vyťaženie nemožno 

predpokladať jeho aktívnu činnosť v komisii. 

 

§ 5 

  

(1) Z členov komisie volí obecné zastupiteľstvo predsedu komisie a tajomníka komisie. 

 

(2) Predsedu komisie a tajomníka komisie odvoláva obecné zastupiteľstvo. 

 

(3) Vymedzenie základných úloh predsedu komisie a tajomníka komisie je stanovené v Štatúte obce 

Stretava. 

  

§ 6 

Zasadnutia komisie obecného zastupiteľstva 

  

(1) Stále komisie obecného zastupiteľstva sa schádzajú podľa potreby najmenej však raz za polrok. 

 

(2) Dočasné komisie obecného zastupiteľstva sa schádzajú podľa potreby, a to tak, aby zabezpečili 

splnenie úlohy (úloh), na plnenie ktorej/ktorých boli zriadené. 

 

(3) Zasadnutie komisie zvoláva a rokovanie vedie predseda komisie. 

Predseda komisie zvoláva členov: 

- písomnou pozvánkou s uvedením programu, 

- telefonicky, resp. faxom, 

- osobne. 

 

(4) Komisia obecného zastupiteľstva je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina 

všetkých jej členov. 

(5) Komisia rozhoduje formou uznesenia. Uznesenie je platné, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina 

prítomných členov komisie. 

 

(6) Hlasovania komisií obecného zastupiteľstva sú verejné. 
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(7) Uznesenia jednotlivých komisií obecného zastupiteľstva majú pre orgány obce odporúčajúci 

charakter. 

Orgány obce pri rozhodovaní nie sú uznesením komisie viazané, pokiaľ to nevyplýva 

z vnútorných predpisov obce. 

 

(8) Zo zasadnutia komisie sa spisuje zápisnica, ktorú podpisuje predseda komisie a tajomník komisie. 

      Zápisnice sa ukladajú na príslušnom oddelení obecného úradu. 

  

§ 7 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

  

(1) Rokovací poriadok komisií obecného zastupiteľstva obce Stretava bol schválený Obecným 

zastupiteľstvom v Stretave dňa 3.3.2011. 

 

(2) Zmeny a doplnky tohto rokovacieho poriadku schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Stretava. 

 

(3) Tento rokovací poriadok nadobúda účinnosť dňom18.3.2011. 

  

  

 

 

V Stretave, dňa 3.3.2011 

  

 

  

          Marek Keher v.r. 

starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdeľovník: spis 

           obecný úrad 2x 

           kontrolór obce 


