Organizačný a rokovací poriadok
komisií Obecného zastupiteľstva
v Alekšinciach
__________________________________

Organizačný a rokovací poriadok komisií Obecného zastupiteľstva v Alekšinciach bol
schválený Obecným zastupiteľstvom v Alekšinciach, dňa 27. februára 2009 uznesením č. 244/2009.

Obecné zastupiteľstvo v Alekšinciach v súlade s ustanoveniami zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tento
Organizačný a rokovací poriadok komisií Obecného zastupiteľstva v
Alekšinciach
§1
Úvodné ustanovenia
Organizačný poriadok a rokovací poriadok komisií obecného zastupiteľstva upravuje
postavenie, pôsobenie a organizáciu práce stálych a dočasných komisií.
§2
Postavenie a úlohy komisií
Komisie sa zriaďujú fakultatívne ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné
orgány obecného zastupiteľstva, ktoré pomáhajú plniť jeho úlohy.
Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a ďalších osôb obce zvolených
obecným zastupiteľstvom. Na čele komisie je poslanec.
Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo podľa miestnych podmienok a
potrieb.
Komisie najmä :
a) v rámci poradnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené, vypracúvajú :
- stanoviská k prerokúvaným materiálom ako podklad pre rozhodovanie obecného
zastupiteľstva
- stanoviská k návrhom najdôležitejších investičných zámerov obce
- stanoviská k riešeniu všetkých najdôležitejších otázok života obce
b) v rámci iniciatívnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené:
- vypracúvajú iniciatívne návrhy a podnety obecnému zastupiteľstvu, obecné
zastupiteľstvo je povinné sa nimi zaoberať
- predkladajú iniciatívne návrhy a podnety obecnému úradu, ktorý je povinný sa nimi
zaoberať a informovať komisiu o výsledkoch riešenia
c) v rámci kontrolnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené:
- kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva
- dozerajú na celkovú činnosť obecného úradu v rámci svojej pôsobnosti
- kontrolujú, ako sa vybavujú pripomienky, podnety a sťažnosti obyvateľov obce
- dozerajú na hospodárenie s majetkom obce a majetkom štátu ponechaného obci na
dočasné hospodárenie, na investičnú a podnikateľskú činnosť obce
- dozerajú na tvorbu zdravých životných podmienok a ochranu životného prostredia
obce
Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc v oblasti výkonu štátnej správy.
§3
Stále komisie obecného zastupiteľstva v Alekšinciach
Obecné zastupiteľstvo pre pôsobnosť komisií v obci Alekšince zriadilo tieto komisie :
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1. Komisia na ochranu verejného záujmu
2. Komisia pre legislatívu, pre prácu v mikroregióne, VÚC, politické
a hospodárske inštitúcie
3. Komisia pre financovanie a hospodárstvo
4. Komisia pre výstavbu a životné prostredie, rozvoj obce a ochrany prírody
5. Komisia pre školstvo, kultúru a šport
6. Komisia pre ochranu verejného poriadku, CO, PO a starostlivosť o
občanov
Obecné zastupiteľstvo podľa potreby môže komisie zlučovať, rozčleňovať resp. zrušiť,
prípadne zriadiť ďalšie pomocné zbory.
§4
Organizačná štruktúra komisií
Predseda komisie:
- riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a vedie ich, spoločne
s tajomníkom komisie pripravuje program komisie
- zostavuje spolu s tajomníkom komisie plán činnosti na určité časové obdobie a po
posúdení v komisii ho predkladá na rokovanie obecnému zastupiteľstvu
- organizuje prácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva
- zastupuje komisiu navonok
- podpisuje spolu s tajomníkom stanoviská komisie, obsiahnuté v prijatých uzneseniach,
ako aj návrhy uznesení k prerokúvaným materiálom obecného zastupiteľstva
Tajomník komisie:
- spoločne s predsedom komisie vypracúva návrh plánu činnosti komisie a zabezpečuje
prípravu programu schôdze
- vedie dokumentáciu o činnosti
- zabezpečuje nevyhnutnú administratívu súvisiacu s činnosťou komisie
- plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí komisia
Ostatní členovia komisií :
- komisia poveruje jednotlivých členov komisie úlohami patriacimi do okruhu jej činnosti
§5
Organizácia práce komisií
Prácu komisií organizujú a riadia predsedovia komisií.
V rámci poradnej funkcie je činnosť komisií zameraná na plnenie požiadaviek obecného
zastupiteľstva ohľadne vypracovania odborných stanovísk. Schôdzky komisií a činnosť
jednotlivých členov sa organizujú operatívne.
V rámci iniciatívnej a kontrolnej funkcie komisie pracujú podľa vlastného plánu činnosti
schváleného obecným zastupiteľstvom.
Komisie spolupracujú v prípade potreby aj s odborníkmi, ktorí nie sú ich členmi. Ak riešené
problémy spadajú do kompetencie viacerých komisií, ich predsedovia organizujú spoluprácu a
prijatie spoločného stanoviska.
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Na základe písomného poverenia podpísaného starostom obce, sú členovia komisií
oprávnení v rámci plnenia úloh v iniciatívnej a kontrolnej funkcii kontrolovať činnosť
právnických osôb v rozsahu vymedzenom poverením
§6
Rokovanie komisií
Prípravu programu komisií zabezpečujú predsedovia s tajomníkmi. Schôdze komisií
zvolávajú a vedú predsedovia.
Komisie rokujú podľa programu, pričom jeho súčasťou sú tiež správy jednotlivých členov o
dôležitých aktuálnych otázkach a ich poznatkoch, zisteniach a pod. v rámci pôsobnosti
komisie.
Zo schôdze komisie vyhotovuje tajomník písomný záznam, z ktorého návrhmi na uznesenie
pre zasadnutie obecného zastupiteľstva sú oboznámení starosta a obecný úrad.
Návrhy na uznesenie zo schôdzí komisií musia byť prijaté ako spoločné stanoviská všetkých
členov príslušnej komisie.
§7
Záverečné ustanovenie
Organizačný a rokovací poriadok komisií obecného zastupiteľstva v Alekšinciach, príp. jeho
zmeny a doplnky schvaľuje obecné zastupiteľstvo na návrh poslancov alebo starostu.

V Alekšinciach dňa 27. februára 2009

Igor Miškolci
starosta obce
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