Zameranie činnosti komisií pracujúcich
pri Obecnom zastupiteľstve obce Veterná Poruba
Komisia pre ochranu verejného záujmu
Obecné zastupiteľstvo pre zabezpečenie plnenia úloh podľa zákona NR SR č. 357/2004 Z. z.
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších
zmien, ustanovilo osobitnú komisiu - Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone
verejných funkcií.
Náplň práce a spôsob rokovania tejto komisie priamo upravuje citovaný zákon a jej osobitne
schválený rokovací poriadok.

Komisia pre financie, rozpočet a hospodárenie s majetkom
-

-

Podieľa sa na tvorbe návrhu rozpočtu hlavne v jeho kapitálovej časti, dáva stanoviská
k zmenám a doplnkom kapitálovej časti rozpočtu, podieľa sa na kontrole jeho
čerpania
V spolupráci s hlavnou kontrolórkou obce zaujíma stanovisko k návrhu záverečného
účtu obce
Vypracúva stanoviská k zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce
a majetkom štátu, ktorý bol obci zverený
Vypracúva stanoviská k návrhom na zavedenie alebo zrušenie miestnych daní
Vypracúva stanoviská k nájmu a predaju nehnuteľného majetku obce, k jeho
využívaniu
Navrhuje spôsoby získania finančných zdrojov na investičnú činnosť v obci
Posudzuje žiadosti o poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci a predkladá
návrh na rokovanie obecného zastupiteľstva,
Vypracúva podklady pre dotačnú politiku obce vo vzťahu k záujmovým a občianskym
združeniam a zariadeniam pracujúcim na územím obce a poskytujúcim verejno
prospešné služby (Hasiči Veterná Poruba, TJ Družstevník Veterná Poruba, Materská
škola Veterná Poruba, Obecná knižnica, ZPOZ, divadlo, cirkev...).

Komisia stavebná a verejného poriadku
-

vyjadruje sa k rozhodujúcim stavbám obecného charakteru
spracúva a predkladá stanoviská ku koncepciám rozvoja obce, k návrhom záväzných
stanovísk k investičným zámerom na území obce,
predkladá stanoviská k návrhom na zmeny a doplnky územného plánu, k návrhom
územného plánu zón obce, k zabezpečovaným územno-plánovacím podkladom
vyjadruje sa k spôsobu realizácie výstavby, údržby a správy miestnych komunikácií,
verejných priestranstiev a správy nehnuteľností, ktoré sú v majetku obce

-

spolupôsobí pri tvorbe a ochrane životného prostredia, kontroluje nakladanie s
komunálnym odpadom, zásobovanie vodou, odpadové vody
spolupôsobí pri správe a údržbe verejnej zelene,
predkladá podnety na zabezpečenie verejného poriadku,
spolupôsobí pri riešení susedských sporov, alebo priestupkov proti spolunažívaniu,
podáva podnety na ochranu majetku obce a majetku občanov,
podáva podnety na zabezpečenie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, verejných
priestranstvách obce a verejne prístupných miestach.

Komisia pre kultúru, šport a školstvo
-

-

koordinuje činnosť záujmových a občianskych združení a zriadení v záujme trvalého
rozvoja kultúrneho, spoločenského a športového života v obci (kalendár kultúrnych
a športových podujatí v obci),
predkladá obecnému zastupiteľstvo návrhy na rozvoj obce v oblasti kultúry, športu
a školstva,
kontroluje tvorbu a náplň kroniky obce
kontroluje tvorbu a náplň webstránky obce v záujme zvýšenia informovanosti
občanov a návštevníkov o živote v obci a v snahe zvýšiť propagáciu obce
podieľa sa na tvorbe a vydávaní Obecného spravodaja.
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