ŠTATÚT
KOMISIE ROZPOČTOVEJ, FINANČNEJ A SPRÁVY MAJETKU

Obce Kysak
čl. 1.

Úvodné ustanovenie

1. Komisie riadi a zvoláva zvolený poslanec obecného zastupiteľstva.
2. Predsedom komisie bol zvolený Ing. Marko Franko 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.: 65/14 /2015
- Radovan Marton
- Mgr. Martin Rybka
5. Komisia je stálym, poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného
zastupiteľstva na úseku rozpočtu, finančného hospodárenia a správy majetku obce.
6. Komisia rozhoduje hlasovaním formou uznesenia, uznesenie je platné, ak je za
nadpolovičná väčšina všetkých členov komisie.
čl. 2.

Pôsobnosť komisie

1. Oboznamuje sa s legislatívou vzťahujúcou sa na rozpočet, financovanie, účtovníctvo a
správu obecného majetku, najmä:
- so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- so zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
- so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- so zákonom NR SR č.431/2002 Z. z. o účtovníctve
- so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone
- práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej
samospráve
- so zákonom NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
2. Posudzuje aktuálnosť, efektívnosť a funkčnosť všeobecne záväzných nariadení obce a
vnútorných predpisov na úseku rozpočtu, účtovníctva, financií a správy obecného
majetku, najmä:
- Vnútorná smernica č. 3/2011 - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
a s majetkom štátu, ktorý obec užíva
- Vnútorná smernica č. 4/2011 - Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
Kysak
- Vnútorná smernica č. 1/2011 - o bližších podmienkach určovania a vyberania
poplatkov za služby v obci Kysak
- Vnútorná smernica č. 2/2011 - verejného obstarávateľa pre zadávanie zákaziek
s nízkou hodnotou
- VZN č. 2/2014 poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Kysak

3. Posudzuje, podieľa sa a záväzne sa vyjadruje:
- k návrhu rozpočtu Obce Kysak, k jeho úpravám, k štruktúre rozpočtu ,
- k žiadostiam o dotácie z rozpočtu obce Kysak,
- k návrhu miestnych daní a poplatkov,
- k zakladaniu, zriadeniu, zrušovaniu rozpočtových, príspevkových organizácií obce a
jednotlivých právnických osôb,
- k štvrťročnému hospodáreniu obcou zriadených organizácií,
- ku každému nakladaniu s nehnuteľným majetkom,
- posudzuje hospodárnosť a efektívnosť fungovania obce na jednotlivých úsekoch
činnosti obce predkladá vízie smerovania obce a stanoviská k problémom, o ktoré ich
požiada starosta obce, obecné zastupiteľstvo, resp. občania,
- podáva iniciatívne návrhy obecnému zastupiteľstvu na úseku rozpočtu, financií a
správy obecného majetku,
- vypracúva stanoviská k materiálom prerokúvaným obecnými orgánmi,
- k najdôležitejším otázkam života obce a k dôležitým pre obec,
- k investičným zámerom.
4. Vypracúva návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladá
ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa s nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať
kontroluje spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva , dozerajú na
hospodárenie s majetkom obce, prípadne majetkom prenechaným obci na dočasné
užívanie, ďalej dozerá na podnikateľskú a investičnú činnosť v obci, kontroluje ako sa
vybavujú sťažnosti, oznámenia, podnety, prípadne pripomienky obyvateľov obce.
čl. 3.

Záverečné ustanovenia

1. Štatút komisie rozpočtovej, finančnej a správy majetku schválený uznesením Obecného
zastupiteľstva v Kysaku č. 65/14 /2015, dňa 19.2.2015.
2. Štatút komisie rozpočtovej, finančnej a správy majetku nadobúda účinnosť dňa 9.3.2015.

V Kysaku, dňa 19.2.2015

..................................
Ing. Marko Franko
predseda komisie

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

