ŠTATÚT
komisie rozpočtovej, finančnej a správy majetku
Čl. I
Úvodné ustanovenie
1. Komisie riadi a zvoláva zvolený poslanec obecného zastupiteľstva.
Predsedkyňa komisie bola zvolená na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa 20.12.2010
Ing. Alena Šupčíková uznesením č. 10/2010, bod D.
2. Komisia je 7 – členná.
Členmi komisie sú na základe uznesenia OZ č. 24/2011,bod C zo dňa 01.02.2011:
- Ing. Alena Šupčíková, predseda komisie
- p. Rudolf Skukálek, poslanec OZ
- p. Rastislav Gajdoš, poslanec OZ
- p. Ján Dorociak, člen komisie
- p. Mária Gašparíková, člen komisie
- Mgr. Renáta Šusteková, člen komisie
- sl. Eva Kupčíková, člen komisie
3. Komisia je stálym, poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva
na úseku rozpočtu, financií a správy obecného majetku.
4. Komisia rozhoduje hlasovaním formou uznesenia. Uznesenie je platné, ak je za
nadpolovičná väčšina všetkých členov komisie.
Čl. II
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. o 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:

-

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Zásady obehu účtovných dokladov
VZN Obce Makov o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám
a fyzickým osobám – podnikateľom na území obce Makov
Smernica, ktorou sa určujú podrobnosti o postupe zadávania zákaziek na dodanie
tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytovanie služieb v podmienkach
Obce Makov podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

3. Posudzuje, podieľa sa a záväzne sa vyjadruje:
- k návrhu rozpočtu Obce Makov, k jeho úpravám
- k štruktúre rozpočtu
- 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 – investičným
zámerom
- 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. III
Záverečné ustanovenia
1. Štatút komisie rozpočtovej, finančnej a správy majetku schválený uznesením Obecného
zastupiteľstva v Makove č. 24/2011, bod C zo dňa 01.02.2011.
2. Štatút komisie rozpočtovej, finančnej a správy majetku nadobúda účinnosť dňa
02.02.2011.

V Makove, dňa 02.02.2011

..................................
Ing. Alena Šupčíková
predseda komisie

ŠTATÚT
komisie vzdelávania, sociálno-zdravotnej, mládeže, kultúry a športu
Čl. I
Úvodné ustanovenie
1. Komisie riadi a zvoláva zvolený poslanec obecného zastupiteľstva.
Predsedkyňa komisie bola zvolená na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa 20.12.2010
Mgr. Eva Ježíková uznesením č. 10/2010, bod E.
2. Komisia je 5 – členná.
Členmi komisie sú na základe uznesenia OZ č. 24/2011, bod D zo dňa 01.02.2011:
- Mgr. Eva Ježíková, predseda komisie
- Ing. Stanislav Lučan, poslanec OZ
- p. Martin Pavlík, poslanec OZ
- p. Ladislav Melicher, člen komisie
- sl. Zuzana Stoláriková, člen komisie
3. Komisia je stálym, poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva
na úseku vzdelávania, sociálno-zdravotnom, mládeže, kultúry a športu.
4. Komisia rozhoduje hlasovaním formou uznesenia. Uznesenie je platné, ak je za
nadpolovičná väčšina všetkých členov komisie.
Čl. II
Pôsobnosť komisie
1. Oboznamuje sa s legislatívou vzťahujúcou sa na vzdelávanie, sociálno-zdravotný úsek,
mládež, kultúru a šport, 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. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
- so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
- so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl
a školských zariadení
- so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
- so zákonom č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
- so zákonom č. 300/2008 o organizácii a podpore športu
2. Posudzuje aktuálnosť, efektívnosť a funkčnosť všeobecne záväzných nariadení obce
a vnútorných predpisov na úseku vzdelávania, sociálno-zdravotnom úseku, mládeže,
kultúry a športu, najmä:

-

-

VZN Obce Makov o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ
a školských zariadení
VZN Obce Makov o mesačných príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v ZŠ
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Makov – školskom klube
detí, školskej jedálni, školskom stredisku záujmovej činnosti, telocvični a viacúčelovom
ihrisku
VZN Obce Makov o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám
a fyzickým osobám – podnikateľom na území obce Makov
VZN Obce Makov o poskytovaní soc. služby v ZpS a o spôsobe určenia úhrady a výške
úhrady za soc. služby poskytované v Zariadení pre seniorov Makov č. 62
VZN Obce Makov o poskytovaní prepravnej služby a výške úhrady za prepravnú
službu
VZN Obce Makov o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za
opatrovateľskú službu na území obce Makov

3. Posudzuje, podieľa sa a záväzne sa vyjadruje:
- k návrhu rozpočtu Obce Makov, k jeho úpravám
- k návrhu miestnych daní a poplatkov
- k zakladaniu, zriadeniu, zrušovaniu rozpočtových, príspevkových organizácií obce
a jednotlivých právnických osôb
- k nakladaniu s nehnuteľným majetkom
- predkladá vízie smerovania obce v jednotlivých oblastiach vzdelávania, sociálnozdravotnej oblasti, oblasti mládeže, kultúry a športu
- podáva iniciatívne návrhy obecnému zastupiteľstvu na úseku vzdelávania, sociálnozdravotnom úseku, úseku mládeže, kultúry a športu
- vypracúva stanoviská k materiálom prerokúvaným obecnými orgánmi,
k najdôležitejším otázkam života obce a k dôležitým – pre obec – investičným
zámerom
- 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 , dozerá na
hospodárenie s majetkom obce, prípadne majetkom prenechaným obci na dočasné
užívanie
- vyjadruje sa a posudzuje fungovanie systému v obci Makov na úseku vzdelávania,
sociálno-zdravotnom úseku, mládeže, kultúry a športu:
- úsek vzdelávania – napr. školská jedáleň, školský klub detí, školské stredisko
záujmovej činnosti
- úsek sociálno-zdravotný – napr. zariadenie pre seniorov, prepravná služba,
opatrovateľská služba, stravovanie dôchodcov, poskytovanie dávok
občanom, fungovanie zdravotníckych služieb v obci, fungovanie
útulku
- úsek mládeže - napr. organizovanie voľného času detí, realizácia mimoškolských
akcií, protidrogová problematika
- úsek kultúry – napr. organizácia kultúrnych podujatí, organizácia knižničných služieb,
vedenie kroniky, udržiavanie tradícií, podpora spolkovej činnosti
v obci, prevádzka káblovej televízie, infokanálu, webovej stránky
- úsek športu – napr. organizácia a prevádzka športu a športových aktivít v obci

Čl. III
Záverečné ustanovenia
1. Štatút komisie vzdelávania, sociálno-zdravotnej, mládeže, kultúry a športu schválený
uznesením Obecného zastupiteľstva v Makove č. 24/2011, bod D zo dňa 01.02.2011.
2. Štatút komisie vzdelávania, sociálno-zdravotnej, mládeže, kultúry a športu nadobúda
účinnosť dňa 02.02.2011.

V Makove, dňa 02.02.2011

..................................
Mgr. Eva Ježíková
predseda komisie

ŠTATÚT
komisie územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby, dopravy,
podnikania, cestovného ruchu a životného prostredia
Čl. I
Úvodné ustanovenie
1. Komisie riadi a zvoláva zvolený poslanec obecného zastupiteľstva.
Predseda komisie bol zvolený na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa 20.12.2010
p. Jozef Pavlík uznesením č. 10/2010, bod F.
2. Komisia je 5 – členná.
Členmi komisie sú na základe uznesenia OZ č.24/2011, bod E zo dňa 01.02.2011:
- p. Jozef Pavlík, predseda komisie
- p. Rastislav Hunčík, poslanec OZ
- Mgr. Eva Ježíková, poslankyňa OZ
- p. Martin Kubinec, člen komisie
- Ing. Lenka Pavlíková, člen komisie
3. Komisia je stálym, poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva
na úseku územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby, dopravy, podnikania,
cestovného ruchu a životného prostredia.
4. Komisia rozhoduje hlasovaním formou uznesenia. Uznesenie je platné, ak je za
nadpolovičná väčšina všetkých členov komisie.
Čl. II
Pôsobnosť komisie
1. Oboznamuje sa s legislatívou vzťahujúcou sa na územné plánovanie, stavebný poriadok,
výstavbu, dopravu, podnikanie, cestovný ruch a životné prostredie, 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 SNR č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí
- so zákonom NR SR č. 220/2004 o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy
v znení neskorších predpisov
- so zákonom NR SR č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
- so zákonom NR SR č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny
- so zákonom NR SR č. 478/2002 Z z. o ochrane ovzdušia
- so zákonom NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách.
- so zákonom NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch
- so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)

2. Posudzuje aktuálnosť, efektívnosť a funkčnosť všeobecne záväzných nariadení obce
a vnútorných predpisov na úseku územného plánovania, stavebného poriadku,
výstavby, dopravy, podnikania, cestovného ruchu a životného prostredia, najmä:
- VZN Obce Makov, ktorým sa schvaľuje Územný plán obce Makov a vyhlasujú jeho
záväzné časti
- VZN Obce Makov o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
- VZN Obce Makov o udržiavaní čistoty a o údržbe verejnej zelene na území obce
Makov
- VZN Obce Makov o miestnych komunikáciách
3. Posudzuje, podieľa sa a záväzne sa vyjadruje:
- k návrhu rozpočtu Obce Makov, k jeho úpravám
- k návrhu miestnych daní a poplatkov
- k personálnym otázkam v obecných firmách
- k stavebným prácam realizovaných obcou alebo obecnou firmou
- k súhlasom, k stavbám, k povoleniam stavieb a ku kolaudáciám, okrem rodinných
domov
- podáva iniciatívne návrhy obecnému zastupiteľstvu na úseku územného plánovania,
stavebného poriadku, výstavby, dopravy, podnikania, cestovného ruchu a životného
prostredia
- vypracúva stanoviská k materiálom prerokúvaným obecnými orgánmi,
k najdôležitejším otázkam života obce a k dôležitým – pre obec – investičným
zámerom
- 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.
- vyjadruje sa a posudzuje fungovanie systému v obci Makov na úseku územného
plánovania, stavebného poriadku, výstavby, dopravy, podnikania, cestovného ruchu
a životného prostredia:
- úsek územného plánovania – napr. územný plán, jeho doplnky, zmeny
- úsek stavebného poriadku – napr. významné investície realizované v obci Makov,
odstraňovanie nepovolených stavieb, stavieb určených na
trvalé odstránenie
- úsek výstavby – napr. plán investícií v obci Makov
- úsek dopravy – napr. pasportizácia miestnych komunikácií, začleňovanie komunikácií
do siete miestnych komunikácií
- úsek podnikania – napr. zásobovanie obyvateľstva v obci Makov, predkladanie
návrhov na rozvoj podnikania v obci tak, aby bol zabezpečený
rozvoj chýbajúcich služieb v obci Makov
- úsek cestovného ruchu – napr. návrhy na rozvoj cestovného ruchu v obci Makov
- úsek životného prostredia – napr. systém fungovania nakladania s komunálnym
odpadom a drobným stavebným odpadom, zásobovanie
vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie
s odpadovými vodami zo žúmp, ochrana ovzdušia v obci,
ochrana poľnohospodárskej pôdy, ochrana prírody a krajiny

Čl. III
Záverečné ustanovenia
3. Štatút komisie územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby, dopravy,
podnikania, cestovného ruchu a životného prostredia schválený uznesením Obecného
zastupiteľstva v Makove č. 24/2011, bod E zo dňa 01.02.2011.
4. Štatút komisie rozpočtovej, finančnej a správy majetku nadobúda účinnosť dňa
02.02.2011.

V Makove, dňa 02.02.2011

..................................
Jozef Pavlík
predseda komisie

