ŠTATÚT
Komisie financií, výstavby a ochrany životného prostredia pri Obecnom zastupiteľstve Obid
(ďalej ten „Štatút")
Článok I.
Úvodné ustanovenie
1. Uznesením obecného zastupiteľstva obce Obid č. I/15122010/I-Zas. bod č. 8, zo dňa 15.12.2010 bola v
zmysle ust. § 10 ods. 2 v spojení s ust. § 15 zákona č. 369/1999 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov zriadená stála komisia financií, výstavby a ochrany životného prostredia pri obecnom
zastupiteľstve obce Obid (ďalej len komisia).
2. Tento štatút upravuje pôsobnosť a úlohy, zloženie a členstvo, spôsob rokovania, zaujatie stanoviska a ich
vyhotovenia a práva a povinnosti komisie.
Článok II.
Pôsobnosť a úlohy komisie
1. Komisia je poradný, iniciatívny a kontrolný orgán Obecného zastupiteľstva obce Obid (ďalej len „ obecné
zastupiteľstvo “) vo vzťahu k plneniu uznesení obecného zastupiteľstva, v oblasti financií, výstavby
a ochrany životného prostredia v obci (ďalej len „ svojej pôsobnosti“).
2. Komisia nemá rozhodovaciu právomoc.
3. Komisia v rámci svojej pôsobnosti vykonáva nasledovné činnosti:
a) vypracováva návrhy, stanoviská a podnety na riešenie záležitostí v oblasti svojej pôsobnosti ako podklad
pre rozhodovanie obecného zastupiteľstva,
b) spolupodieľa sa pri tvorbe VZN obce a dáva stanoviská k ostatným návrhom VZN,
c ) spolupodieľa sa a dáva návrhy pri tvorbe rozpočtu obce,
d)

vyjadruje sa k investičným zámerom obce v súlade s územným plánom a programom sociálneho
a hospodárskeho rozvoja,

e)

posudzuje a zaujme stanovisko k žiadostiam v zmysle VZN č. 7/2009 o pridelení dotácií spoločenským
organizáciám po ich prerokovaní v príslušných komisiách.

Článok III.
Zloženie a členstvo komisie
1. Členmi komisie sú poslanci obecného zastupiteľstva a odborníci z radov obyvateľov obce.
2. Komisia má päť členov, traja sú poslanci obecného zastupiteľstva,
3. Na čele komisie je predseda. Predsedom komisie môže byt' len poslanec obecného zastupiteľstva,
4. Členov a predsedu komisie volí obecné zastupiteľstvo,
5. Funkčné obdobie členov komisie je totožné s funkčným obdobím obecného zastupiteľstva.

6. Členstvo v komisií zaniká:
a) uplynutím funkčného obdobia,
b) odvolaním člena komisie Obecným zastupiteľstvom,
c) písomným vzdaním sa členstva v komisií obecnému zastupiteľstvu,
d) z dôvodu opakovanej neúčasti tri krát za sebou bez náležitého ospravedlnenia sa. Spôsoby
ospravedlnenie neúčasti rieši štatút mandátovej komisie.
Článok IV.
Spôsob rokovania komisie
1. Komisia zasadá podľa potreby, spravidla pred zasadnutím obecného zastupiteľstva. Predseda je povinný
zasadnutie zvolať do 7 dní aj v prípade, ak o to požiadajú aspoň traja členovia komisie.
2. Program rokovania komisie navrhuje jej predseda v súlade s úlohami, ktoré vyplynú z uznesení obecného
zastupiteľstva, ako aj z pôsobnosti komisie.
3. Komisia rokuje spravidla na podklade písomných materiálov, ktoré zabezpečuje obecný úrad,
4.Komisia je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.
Článok V.
Zaujatie stanoviska komisie a spôsob jeho vyhotovenia
1. Komisia zaujme stanovisko spravidla k veciam, ktoré súvisia s činnosťou komisie.
2. Stanovisko komisie je prijaté, ak za ňu hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov komisie.
3. O priebehu zasadania komisie sa vyhotovuje zápisnica, ktorá sa doručuje členom komisie a starostovi obce.
Článok VI.
Práva a povinnosti komisie
1. Členovia komisie majú právo a povinnost' zúčastňovat' sa na zasadaniach komisie, predkladať návrhy a
pripomienky, uplatňovať svoje poznatky a skúsenosti a obhajovať oprávnené záujmy obyvateľov obce.
2. Členovia komisie sú povinní postupovať v súlade s verejným záujmom v prospech obce.
3. Predseda komisie:
a)

zastupuje komisiu navonok,

b) riadi a organizuje prácu komisie a prostredníctvom obecného úradu zvoláva jeho zasadnutia,
c)

podáva návrhy a stanoviská v mene komisie na zasadnutí obecného zastupiteľstva,

d)

organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami,

e)

podpisuje s tajomníkom komisie zápisnicu z rokovania komisie.

4. Komisia je poradným orgánom obecného zastupiteľstva, ktorý pred rozhodnutím si vyžiada jej stanovisko.
6. Komisia na svoje rokovanie môže pozývať starostu obce, zamestnancov obce, zástupcov spoločenských
organizácií pôsobiacich na území obce a požadovať' vysvetlenia v otázkach súvisiacich s činnosťou
komisie.
7. Komisia si môže prizývať externých poradcov podľa druhu prejednávania problematiky

Článok VII.
Záverečné ustanovenia
Tento Štatút schválilo obecné zastupiteľstvo uznesením č. IV./27042011/II zas. bod 43/11 dňa: 27.04.2011
a nadobudne účinnosť dňom schválenia.

