ŠTATÚT
KOMISIE STAVEBNEJ, SOCIÁLNEJ A VEREJNÉHO PORIADKU

Obce Kysak
čl. 1.

Úvodné ustanovenie

1. Komisie riadi a zvoláva zvolený poslanec obecného zastupiteľstva.
2. Predsedom komisie bol zvolená Ing. Silvia Kováčová na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa
4.12.2014 uznesením č. 64/67/2014
3. Komisia je 3 členná.
4. Členmi komisie sú na základe uznesenia OZ č.: 65/ /2015:
- Viliam Mižišin
- Peter Laputka
5. Komisia je stálym, poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva na
úseku sociálnych vecí, stavebného a verejného poriadku.
6. Komisia rozhoduje hlasovaním formou uznesenia, uznesenie je platné, ak je za nadpolovičná
väčšina všetkých členov komisie.
čl. 2.

Pôsobnosť komisie

1. Na úseku stavebného poriadku
1.1

Oboznamuje sa s legislatívou vzťahujúcou sa na územné plánovanie, stavebný poriadok,
výstavbu, dopravu, podnikanie, cestovný ruch, najmä:
- so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- so zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - so
zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov a s ním súvisiace zákony a vyhlášky
- so zákonom NR SR č. 220/2004 o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení
neskorších predpisov
- so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)

1.2

Komisia na úseku, pre ktorý bola zriadená najmä:
- vyjadruje sa k návrhu územného plánu obce, k návrhom miestnych koncepcií rozvoja
jednotlivých oblastí života obce,
- podieľa na tvorbe podkladov pre návrh rozpočtu obce z hľadiska svojej pôsobnosti,
- vyjadruje k investičnej činnosti právnických a fyzických osôb v obci,
- vyjadruje k žiadosti o povolenie informačných, reklamných propagačných zariadení na
území obce,
- posudzuje žiadosti fyzických a právnických osôb pri vydávaní záväzných stanovísk
k umiestneniu stavieb a k výstavbe rodinných domov a iných stavieb na území obce
a spracováva návrhy na vydávanie predmetných stanovísk,
- vyjadruje k návrhom na prevod hnuteľného a nehnuteľného majetku obce, k nájmom
majetku obce a k zvereniu hnuteľného a nehnuteľného majetku do správy,
- zaujíma stanoviská k návrhom dohôd a zmlúv, predmetom ktorých je nájom hnuteľného
a nehnuteľného majetku obce a hnuteľného a nehnuteľného majetku zvereného do
správy,
- vyjadruje sa ku koncepčným otázkam rozvoja dopravných systémov, k návrhu prípravy
a realizácie dopravných stavieb na území obce,
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-

zaujíma stanovisko k činnosti v oblasti správy a údržby komunikácií na území obce.

1.3

V rámci iniciatívnej funkcie môže predkladať obecnému zastupiteľstvu vlastné podnety
a návrhy z oblasti svojej pôsobnosti.

1.4

Posudzuje aktuálnosť, efektívnosť a funkčnosť všeobecne záväzných nariadení obce a
vnútorných predpisov na úseku územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby,
dopravy, podnikania, cestovného ruchu, najmä:
- VZN č. 1/2013 o záväznej časti Územného plánu obce Kysak
- príprava VZN o Kysak o miestnych komunikáciách, názvoch ulíc a číslovanie domov

2. Na úseku sociálnych vecí
2.1. Oboznamuje sa s legislatívou vzťahujúcou sa sociálne služby, najmä:
-

so zákonom SNR č. 448/2004 Zb. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov

2.2 Komisia na úseku, pre ktorý bola zriadená najmä:
- predkladá návrhy na riešenie občanov, ktorí sa dostali do hmotnej núdze, občanov, ktorí
potrebujú sociálnu pomoc, sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu,
- vykonáva kontrolu úrovne poskytovanej opatrovateľskej služby v domácnostiach a
poskytovania stravovania pre dôchodcov
- spolupracuje pri riešení otázok sociálnej pomoci občanom,
- predkladá návrhy na skvalitnenie poskytovaných zdravotníckych služieb v obci a kontroluje
čistotu a poriadok v zdravotníckych zariadeniach a úroveň zásobovania liekov,
- prerokúva žiadosti jednorazových finančných dávok občanom a predkladá návrhy na ich
riešenie,
2.2

Posudzuje aktuálnosť, efektívnosť a funkčnosť všeobecne záväzných nariadení obce a
vnútorných predpisov na úseku sociálnych služieb, najmä:
- VZN č. 1/2012 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v pôsobnosti územnej
samosprávy obce

3. Na úseku verejného poriadku
3.1 Komisia na úseku, pre ktorý bola zriadená najmä:
- vykonáva kontrolu čistoty a poriadku v obci, upozorňuje na zistené nedostatky občanov,
- zariadenia obchodov a služieb, reštaurácií a pohostinstiev, školy a školské zariadenia,
záhradkárske osady a ďalšie organizácie pôsobiace na území obce,
- prešetruje podania v rámci spolunažívania občanov a susedských vzťahov a prerokúva ich
na zasadnutí komisie najmä z hľadiska urovnania sporu a dosiahnutia zmieru,
- predkladá iniciatívne návrhy na riešenie otázok v oblasti verejného poriadku v obci a plní
ďalšie úlohy smerujúce k prevencii a výchovného vplyvu na mládež a občanov obce,
- plní ďalšie úlohy súvisiace s riešením konkrétnych otázok v uvedených oblastiach,
predkladá návrhy na riešenie skvalitňovania obchodnej siete a služieb, úroveň
poskytovaných služieb v reštauráciách a pohostinstvách v obci,
- vykonáva kontroly v zariadeniach reštaurácií a pohostinstiev pri dodržiavaní času otváracích
a zatváracích hodín, dodržiavanie zákazu predaja alkoholických nápojov mladistvým,
poriadok a povolený čas konania tanečných zábav a diskoték,
- vykonáva kontrolu hygieny predaja v obchodoch a predkladá výsledky kontroly obecnému
úradu na ďalšie riešenie,
- plní ďalšie úlohy v oblasti obchodu a služieb, ktoré pre komisiu vyplynú z konkrétnych
návrhov orgánov obce.
3.2

Posudzuje aktuálnosť, efektívnosť a funkčnosť všeobecne záväzných nariadení obce a
vnútorných predpisov na úseku verejného poriadku, najmä:
- VZN č. 2/2011 - o čistote a o verejnom poriadku v obci Kysak
- VZN č. 1/2014 - o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území
obce Kysak
- VZN č. 3/2014 - o prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Kysak
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2. Komisia predkladá návrhy, pripomienky, podnety a stanoviska k materiálom predkladaných na
rokovanie obecného zastupiteľstva a rieši úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných nariadení
obce v oblastiach náplne jej činností.
čl. 3.

Záverečné ustanovenia

1. Štatút komisie stavebnej, sociálnej a verejného poriadku. bol schválený uznesením Obecného
zastupiteľstva v Kysaku č. 65/.. /2015, dňa 19.2.2015.
2. Štatút komisie stavebnej, sociálnej a verejného poriadku nadobúda účinnosť dňa 9.3.2015.

V Kysaku, dňa 19.2.2015

..................................
Ing. Silvia Kováčová
predseda komisie

..................................
Ing. Ľubomír Krajňák
starosta obce
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