Obecné zastupiteľstvo Obce Hruštín na základe § 11 ods. 4 písm. n) a § 15 ods. 3 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 369/1990 Zb.“)
určuje náplň práce a úlohy
stálych komisií Obecného zastupiteľstva Obce Hruštín pre volebné obdobie 2018 - 2022
PRVÁ ČASŤ
§1
Úvodné ustanovenia
1) Tento dokument upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pôsobnosť
stálych komisii zriaďovaných Obecným zastupiteľstvom Obce Hruštín v súlade s čl. 9 Druhej
časti štatútu Obce Hruštín.
2) Obecné zastupiteľstvo Obce Hruštín má ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány vytvorené
tieto stále komisie:
a) Komisia finančná, rozpočtová, legislatívna, správy majetku obce,
b) Komisia na ochranu verejného záujmu,
c) Komisia sociálnej a zdravotnej starostlivosti,
d) Komisia kultúry, školstva, športu a cestovného ruchu,
e) Komisia pre životné prostredie, výstavbu a územné plánovanie.
DRUHÁ ČASŤ
§2
Komisia finančná, rozpočtová, legislatívna, správy majetku obce
Komisia finančná, rozpočtová, legislatívna, správy majetku obce plní najmä nasledovné úlohy:
a) prerokováva východiská rozpočtu obce na príslušné plánovacie obdobie a rozpočtový rok s
odporúčaním záverov pre obecné zastupiteľstvo, zapája sa do rozpočtového procesu,
b) podľa potreby pre Obecné zastupiteľstvo zaujíma stanoviská k návrhom a analýzam
obecného úradu v súvislosti s prípravou všeobecne záväzných nariadení (ďalej aj "VZN") o
miestnych daniach a poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad ako aj ďalších
súvisiacich VZN,
c) podieľa sa na príprave zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s tým súvisiacich
interných predpisov,
d) vyjadruje sa k zmluvám v súvislosti s odpredajom, prenájmom resp. správou obecného
majetku pred ich prerokovaním v obecnom zastupiteľstve,
e) podieľa sa na príprave právnych noriem a predpisov obce,
f) plní ďalšie úlohy vyplývajúce z uznesení obecného zastupiteľstva.
§3
Komisia na ochranu verejného záujmu
Komisia na ochranu verejného záujmu najmä:
a) preskúmava majetkové priznanie starostu Obce Hruštín.

§4
Komisia sociálnej a zdravotnej starostlivosti
Komisia sociálnej a zdravotnej starostlivosti plní najmä nasledovné úlohy:
a) podieľa sa na spracovaní analýz a je garantom tvorby programu sociálnej starostlivosti v
obci,
b) posudzuje a podáva svoje stanoviská k požiadavkám na jednorazovú sociálnu výpomoc
občanom v súlade s príslušným všeobecne záväzným nariadením Obce Hruštín,
c) monitoruje stav starostlivosti o starých a ťažko zdravotne postihnutých občanov v obci,
potrebu riešenia osobitných prípadov obcou vrátane aktivít obce na umiestnenie takýchto
občanov v príslušných zariadeniach sociálnej starostlivosti,
d) spolupracuje s organizáciou jednoty dôchodcov v oblasti zabezpečovania sociálnych služieb
pre seniorov, klubovej činnosti dôchodcov, kultúrno - spoločenských aktivít dôchodcov,
spoluúčasti obce na materiálno technickom zabezpečení starostlivosti o dôchodcov,
e) monitoruje stav a na požiadanie starostu obce podáva stanoviská pre rozhodnutia starostu
obce na úseku zabezpečenia opatrovateľskej služby v obci,
f) podľa možností monitoruje starostlivosť o deti z neúplných rodín, porušovanie dodržiavania
povinnej školskej dochádzky, starostlivosť o neprispôsobivých občanov,
g) plní ďalšie úlohy vyplývajúce z uznesení obecného zastupiteľstva.
§5
Komisia kultúry, školstva a športu a cestovného ruchu
Komisia kultúry, školstva a športu a cestovného ruchu plní najmä nasledovné úlohy:
a) v spolupráci s kultúrnym referentom sa podieľa na organizácii kultúrno - spoločenského
života v obci v rámci plánu kultúrnych podujatí pre príslušný rozpočtový rok,
b) navrhuje obecnému zastupiteľstvu kultúrne podujatia a požiadavky na finančné
zabezpečenie kultúrnych podujatí vrátane poverenia zodpovedného organizátora podujatia,
c) v spolupráci s kultúrnym referentom sa podieľa na organizácii kultúrnych podujatí
umožňujúcich kultúrne vyžitie všetkých vekových a hodnotových skupín obyvateľov,
d) koordinuje činnosť záujmových a občianskych združení, spoločenských organizácií na
zabezpečovaní kultúrno - spoločenských podujatí organizovaných v obci a podporovaných z
rozpočtu obce,
e) napomáha udržiavaniu tradícií a zvykov v obci, rozširuje počet podujatí pre príslušné
vekové skupiny občanov,
f) zapája prostredníctvom základnej školy a materskej školy žiakov do organizovania
vlastných kultúrnych podujatí a akadémií pre rodičov a občanov, ako aj podporuje krúžkovú
činnosť detí a žiakov školy a ich účasť a prezentáciu na kultúrnych podujatiach v obci,
g) prostredníctvom predsedu komisie informuje o požiadavkách školy smerom k obecnému
zastupiteľstvu, hlavne na úseku kultúrnych aktivít školskej mládeže počas školského roka
ako aj v čase letných prázdnin,
h) monitoruje činnosť občianskych združení, spoločenských organizácií a záujmových skupín
na úseku telovýchovných a športových podujatí v obci,
i) koordinuje a tvorí plán telovýchovných a športových podujatí v obci v rámci kalendárneho
roka,
j) posudzuje a odporúča obecnému zastupiteľstvu odsúhlasenie žiadostí na dotácie z rozpočtu

obce pre subjekty aktívne na úseku kultúry športu,
k) je garantom kultúrnych, športových a telovýchovných podujatí, za ktoré prevzala obec
záštitu, na ktorých je poskytovaná vecná cena obce alebo cena starostu obce, resp. sú plne
hradené z rozpočtu obce,
l) predkladá návrhy na technické dobudovanie kultúrnych a športových objektov v obci a
odporúča obecnému zastupiteľstvu spôsob resp. potrebu zainteresovania sa obce do týchto
projektov,
m) je garantom zverejňovania dosiahnutých výsledkov na úseku telovýchovy a športu
organizáciami a jednotlivcami v obecných médiách,
n) napomáha základnej škole a materskej škole pri zabezpečovaní odborníkov pre krúžkovú a
záujmovú činnosť na úseku športu,
o) aktívne napomáha efektívnemu využívaniu športových zariadení obci,
p) plní ďalšie úlohy vyplývajúce z uznesení obecného zastupiteľstva.
§6
Komisia pre životné prostredie, výstavbu a územné plánovanie
Komisia pre životné prostredie plní najmä nasledovné úlohy:
a) získava a prejednáva poznatky a informácie o činnostiach s negatívnym dopadom na
životné prostredie v obci, navrhuje opatrenia a podnety na ich riešenie,
b) navrhuje a odporúča výrub stromov na verejných priestranstvách v obci,
c) kontroluje nakladanie s komunálnym a nebezpečným odpadom v obci, navrhuje opatrenia a
podnety na ich riešenie,
d) kontroluje udržiavanie zelene a zelených plôch v obci,
e) kontroluje dodržiavanie náhradnej výsadby po výrube stromov na verejných priestranstvách,
f) spolupracuje s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva v obci,
g) vyhľadáva miestne prírodné a historické unikáty, mapuje ich a navrhuje spôsob ochrany a
spôsob ich prezentácie,
h) podáva odporúčania a zaujíma stanoviská k investičnej výstavbe v obci,
i) vyjadruje sa k návrhom na zmeny a doplnenia územnoplánovacej dokumentácie obce, plánu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja, k ich zmenám a doplnkom; vedie evidenciu komisii
nahlásených pripomienok a námetov k zmenám územného plánu a minimálne 1 x za 4 roky
predkladá obecnému zastupiteľstvu stanovisko k potrebe doplniť územný plán obce ako aj
ďalšie koncepčné plány rozvoja obce,
j) vyjadruje sa pre potreby obecného zastupiteľstva k návrhom územných rozhodnutí pre
priemyselné stavby a stavby väčšieho rozsahu v katastri obce,
k) odporúča obecnému zastupiteľstvu, ktoré investičné zámery v obci je žiaduce verejne
prerokovať s občanmi pred vydaním rozhodnutí obce,
l) podieľa sa na príprave námetov a hlavných zámerov plánu investičných akcií v obci na
príslušné plánovacie obdobie,
m) posudzuje individuálne žiadosti občanov na dotácie pri výskyte mimoriadnych udalostí a
prírodných katastrof v súvislosti s bývaním a svoje odporúčania predkladá obecnému
zastupiteľstvu,
n) plní ďalšie úlohy vyplývajúce z uznesení obecného zastupiteľstva.

§7
Spoločné a záverečné ustanovenia
Náplň práce a úlohy stálych komisii Obecného zastupiteľstva Obce Hruštín pre volebné obdobie
2018 - 2022 boli schválené Obecným zastupiteľstvom Obce Hruštín uznesením číslo 6/2019 dňa
26.02.2019 a účinnosť nadobúdajú dňom schválenia a sú platné počas volebného obdobia 20182022.

