
   ZASADACÍ PORIADOK OBECNÝCH KOMISIÍ V JOVSE 
 
               Čl. 1 

     Úvodné ustanovenia 

Zasadací poriadok komisie Obecného zastupiteľstva v Jovse (ďalej len „komisie“) 

upravuje zloženie komisie, prípravu a priebeh zasadania komisie. 

 

             Čl. 2 

    Komisie obecného zastupiteľstva 

1. Komisie zriaďuje obecné zastupiteľstvo ( ďalej len „OZ“) ako svoje stále alebo dočasné 

orgány. 

2. Komisie sú poradnými, iniciatívnymi a kontrolnými orgánmi OZ. Plnia úlohy podľa 

novelizovaného zákona č. 102/2010 , ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v rozsahu vymedzenia pôsobnosti 

komisií, schválenom OZ. 

3. OZ môže úlohy jednotlivých komisií rozšíriť a to formou ukladajúceho uznesenia. 

4. Komisie OZ nemajú rozhodovaciu a výkonnú právomoc. 

5. Komisie sú zložené z poslancov OZ a ďalších osôb zvolených OZ z radov občanov a 

odborníkov. 

6. OZ navrhuje a odvoláva predsedu a podpredsedu komisie z radov poslancov. 

7. Funkčné obdobie všetkých členov komisie je spravidla zhodné s funkčným obdobím 

poslancov OZ, účasť členov z radu aktívnych občanov je dobrovoľná a môže sa v prípade 

potreby meniť.  

8. Dočasné komisie môže OZ zriadiť na splnenie konkrétnych a zásadných úloh. Ich 

konkrétne zloženie a úlohy vymedzí OZ na ten ktorý prípad alebo situáciu. 

9. Komisie nie sú oprávnené realizovať úlohy, ktoré im nevymedzilo OZ. 

10. OZ zriaďuje nasledovné komisie: 

1. Komisia pre sociálne veci, kultúru a školstvo 

2. Komisia pre šport a ochranu verejného poriadku  

3. Komisia pre výstavbu, ochranu a tvorbu životného prostredia 

 

 



    Čl. 3 

         Kompetencie a úlohy jednotlivých komisií  

1. Komisia pre sociálne veci, kultúru a školstvo 

-  monitoruje stav starostlivosti o starých a ťažko zdravotne postihnutých občanov v obci, 

potrebu riešenia osobitných prípadov obcou 

- spolupracuje s organizáciou klubu invalidov v oblasti zabezpečovania sociálnych služieb 

pre seniorov, klubovej činnosti dôchodcov, kultúrno-spoločenských aktivít dôchodcov 

-  prerokováva získavanie mimorozpočtových zdrojov na financovanie sociálnych služieb 

- posudzuje v úzkej súčinnosti s komisiou verejného poriadku  starostlivosť o deti z 

neúplných rodín, porušovanie dodržiavania povinnej školskej dochádzky, starostlivosť o 

neprispôsobivých občanov 

- spolupracuje so zdravotníckymi zariadeniami pri utváraní zdravých podmienok a 

zdravého spôsobu života a práce obyvateľov obce a pri zabezpečovaní zdravotníckej 

starostlivosti 

- organizuje kultúrno-spoločenský život v obci v rámci plánu kultúrnych podujatí pre 

príslušný rozpočtový rok 

- dbá na organizovanie kultúrnych akcií a podujatí umožňujúcich kultúrne vyžitie pre 

všetky vekové a hodnotovo orientované skupiny občanov 

- spolupracuje a komunikuje s kultúrnymi inštitúciami v obci 

- koordinuje činnosť záujmových a občianskych združení, spoločenských organizácií na 

zabezpečovaní kultúrno-spoločenských podujatí organizovaných v obci 

- napomáha udržiavaniu tradícií a zvykov v obci 

- zapája prostredníctvom ZŠ a MŠ žiakov školy do organizovania vlastných kultúrnych 

podujatí, podporuje mimoškolskú činnosť detí a žiakov školy a ich účasť a prezentáciu na 

kultúrnych podujatiach v obci 

- prerokováva projekty o nenávratný finančný príspevok v oblasti kultúry a školstva 

a zaujíma k nim svoje stanovisko 

-  prerokováva a vyjadruje sa k využívaniu kultúrneho zariadenia a hnuteľného majetku 

-   prerokováva vyhodnotenie a zápisy kronikára do kroniky obce 

-  prerokováva podnety a žiadosti občanov vo svojej oblasti činnosti a zaujíma k nim svoje 

stanovisko 

- informuje občanov o aktivitách pred ich realizáciou a po ukončení medializuje výsledky 

svojej práce 



- plní ďalšie úlohy vyplývajúce z uznesení obecného zastupiteľstva a  v potrebnom rozsahu 

spolupracuje s ostatnými komisiami OZ 

 

2. Komisia pre šport a ochranu verejného poriadku  

- zaoberá sa perspektívou a koncepciou rozvoja športu, je koordinátorom a tvorcom plánu 

telovýchovných a športových podujatí v obci  

- spolupracuje so ZŠ a  MŠ pri organizovaní športových podujatí celoobecného a 

školského charakteru 

- spolupracuje s TJ Jovsa a pomáha riešiť problémy spojené s futbalom dorasteneckým i 

dospelých 

- navrhuje podujatia celoobecného charakteru organizované obcou na zvýšenie atraktivity 

športu pre všetky vekové kategórie v obci 

- navrhuje výstavbu nových športovísk a detských ihrísk  

- prerokováva projekty o nenávratný finančný príspevok v oblasti športu a zaujíma 

k nim svoje stanovisko 

- je garantom zverejňovania dosiahnutých výsledkov na úseku telovýchovy a športu 

organizáciami a jednotlivcami v obecných médiách 

- je garantom športových a telovýchovných podujatí, na ktorých je poskytovaná vecná cena 

obce alebo cena starostky obce 

- je nápomocná a spolupracuje pri monitorovaní dodržiavania verejného poriadku v obci 

- prerokúva v spolupráci s policajným zborom bezpečnostnú situáciu v obci, zúčastňuje sa 

preventívnych a kontrolných akcií organizovaných políciou 

- svojimi podnetmi prispieva informáciám polície o stave na úseku verejného poriadku 

v obci 

- rieši sťažnosti a podnety občanov 

- podáva návrhy k eliminovaniu negatívnych javov v obci 

- navrhuje úpravu a rekonštrukciu verejných priestranstiev 

- plní ďalšie úlohy vyplývajúce z uznesení obecného zastupiteľstva a  v potrebnom rozsahu 

spolupracuje s ostatnými komisiami OZ 

 

 

 



3. Komisia pre výstavbu, ochranu a tvorbu životného prostredia 

- komisia dáva  a posudzuje námety  k výstavbe v obci 

- odporúča obecnému zastupiteľstvu a starostke obce, ktoré investičné zámery v obci je 

žiaduce verejne prerokovať s občanmi pred vydaním rozhodnutí obce 

- posudzuje individuálne žiadosti občanov na dotácie pri výskyte mimoriadnych udalostí a 

prírodných katastrof v súvislosti s bývaním a svoje odporúčania predkladá k rozhodnutiu 

zastupiteľstva 

- prejednáva a získava poznatky a informácie o činnostiach s negatívnym dopadom na 

životné prostredie v obci, navrhuje opatrenia a podnety na riešenie 

- kontroluje nakladanie s komunálnym odpadom v obci 

- kontroluje udržiavanie zelene a zelených plôch v obci 

- sleduje situáciu a stav miestnych komunikácií , hodnotí stav priekop, odvodňovacích 

kanálov, odpadov 

- sleduje stav verejného osvetlenia v obci a o svojich zisteniach informuje obecný úrad 

- prerokováva koncepčné materiály predkladané do OZ týkajúce sa rozvoja obce z pohľadu 

životného prostredia a zaujíma k nim svoje stanovisko 

- spolupracuje pri riešení úloh na zverenom úseku činnosti v rozsahu stanovenom 

príslušnými zákonmi 

- plní ďalšie úlohy vyplývajúce z uznesení obecného zastupiteľstva a  v potrebnom rozsahu 

spolupracuje s ostatnými komisiami OZ 

 

      Čl. 4 

      Predseda komisie 

1. Na čele komisie je predseda. Stáva sa ním poslanec, ktorého volí a odvoláva OZ. 

2. Predseda komisie : 

a/ riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej zasadnutia a vedie ich 

b/ zostavuje návrh plánu činnosti komisie 

c/ pripravuje program zasadnutia komisie 

d/ navrhuje odvolanie člena komisie, ak sa trikrát po sebe bez ospravedlnenia nezúčastni 

zasadnutia komisie, alebo ak sa po dobu ½ roka nezúčastňuje na činnosti komisie 

e/ zastupuje komisiu navonok 

3. Predsedu komisie zastupuje v jeho neprítomnosti člen komisie z radov poslancov, ktorý 

je zároveň podpredsedom komisie v rozsahu poverenia predsedom komisie. 



          Čl. 5 

          Členovia komisie 

1. Členovia komisie majú právo zúčastňovať sa na zasadnutiach komisie, predkladať 

návrhy a pripomienky, obhajovať oprávnené záujmy obyvateľov obce. 

2. Člen komisie ospravedlňuje svoju neúčasť na zasadnutí komisie vopred predsedovi 

komisie. 

3. Členovia komisie môžu byť predsedom alebo komisiou poverení osobitnými úlohami 

patriacimi do pôsobnosti komisie.  

4. Člen komisie má právo vzdať sa členstva v komisii. Informáciu o vzdaní sa členstva v 

komisii a prípadný návrh na nového člena komisie, predloží predseda komisie na 

najbližšom rokovaní OZ. 

      

    Čl. 6 

        Zasadnutia komisie 

1. Komisia zasadá v termínoch určených pracovným plánom jej činnosti, ktorá je 

zostavená v súlade s plánom práce OZ , prípadne podľa potreby, najmenej však jedenkrát 

za 3 mesiace. Termín zasadnutia upresní predseda komisie. 

2. Program zasadnutia komisie navrhuje jej predseda v súlade s plánom činnosti komisie, 

s úlohami, ktoré vyplývajú z uznesení OZ ako aj s pôsobnosťou komisie. 

3. S materiálom pripravovaným na rokovanie orgánov oboznámi komisiu predkladateľ 

alebo spracovateľ materiálu, prípadne ním poverená osoba. 

4. Zasadnutia komisie zvoláva a vedie jej predseda, prípadne iný člen komisie z radov 

poslancov na základe poverenia predsedu. Predseda je povinný zvolať zasadnutie komisie 

do 7 dní v prípade, ak o to požiada najmenej 1/3 členov komisie. 

5. Rokovanie komisie je neverejné, predseda komisie má právo vzhľadom k prejednávanej 

problematike na zasadnutie prizvať aj iné právnické a fyzické osoby. 

 

 

      Čl. 7 

        Uznesenia z komisie 

1. Komisia je oprávnená rokovať, ak je prítomných najmenej 50 % jej členov. 

2. Komisia svoje závery formuluje do uznesení. 

3. Uznesenie je platné, ak je prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných členov komisie. 

4. Komisia prijíma uznesenia najmä, ak ide o : 



a/ návrhy, požiadavky, podnety alebo odporúčania pre starostu, hlavného kontrolóra, 

obecné zastupiteľstvo. 

b/ úlohy pre členov komisii 

5. Každý člen komisie má právo uviesť v zázname z rokovania svoje stanovisko odlišné od 

prijatého uznesenia. 

6. Uznesenie jednotlivých komisií OZ má pre orgány obce odporúčajúci charakter. 

7. Orgány obce pri svojom rozhodovaní nie sú viazané uzneseniami komisií.  

 

       Čl. 8 

    Organizačno-technické zabezpečenie 

         činnosti komisie 

1.Za organizačno-technické zabezpečenie zasadnutia komisie (pozvánky, prezenčné listiny, 

miestnosť a pod.) zodpovedá predseda komisie. 

2. Z každého zasadnutia komisie sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje predseda a 

overovateľ. Zápisnicu vyhotovuje predseda komisie do 7 dní od uskutočnenia zasadnutia 

a zasiela starostovi obce / na OcÚ/. 

4. Predseda komisie doručí na obecný úrad na archivovanie originál zápisnice, pozvánku, 

prezenčnú listinu a prerokúvané materiály zo zasadnutia komisie. 

 

                Čl. 9 

         Záverečné ustanovenia 

1. Zasadací poriadok komisií OZ v Jovse bol schválený Obecným zastupiteľstvom 

dňa : 9. 01. 2015 

2. Zasadací poriadok komisií OZ v Jovse nadobúda účinnosť dňom schválenia 

Obecným zastupiteľstvom . 

3. Všetky dodatky a zmeny tohto zasadacieho poriadku schvaľuje Obecné zastupiteľstvo   

v Jovse. 

 

 

 

  ...................................                                         

V Jovse 9.01.2015.             Mgr. Ľubica Č o r n e j o v á 

          starostka obce 


