Štatút, poslanie a hlavné úlohy komisií obecného zastupiteľstva
v Pavliciach
Čl. I
Základné ustanovenia
1. Komisie zriaďuje obecné zastupiteľstvo v súlade s § 11 ods. 4 písm. n) ako aj § v súlade
s 15 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. Zriadenie a názov komisie schvaľuje obecné
zastupiteľstvo svojim, uznesením spravidla na celé funkčné obdobie zastupiteľstva.
2. Komisia pozostáva z poslancov obecného zastupiteľstva, z odborníkov v príslušnej
oblasti činnosti z radov občanov, špecialistov. Nie je podmienka aby člen komisie bol
občanom obce Pavlice.
3. Členov komisie schvaľuje obecné zastupiteľstvo na návrh starostu. Členstvo v komisii
je dobrovoľné. Členstvo zaniká vzdaním sa funkcie, odvolaním zastupiteľstvom na
návrh predsedu komisie alebo starostu obce, automaticky úmrtím člena.
4. Komisia má minimálne troch členov, pričom poslanci OZ môžu byť členmi viacerých
komisií.
5. Predsedu komisie volí obecné zastupiteľstvo len z radov poslancov. Vnútorná štruktúra
komisie, rozdelenie ďalších funkcií je v kompetencii samotnej komisie.
Čl. II
Postavenie a činnosť komisie
1. Komisia je poradným orgánom obecného zastupiteľstva. Rokuje a vyjadruje sa k
otázkam predkladaných predsedom komisie k oblasti činnosti, na ktorú je zriadená a
ktorú vykonáva ako stála komisia obecného zastupiteľstva.
2. Komisia sa schádza podľa potreby, spravidla 1x za tri mesiace. Jej zasadnutia zvoláva
predseda komisie podľa potreby. Na svoje rokovanie si komisia môže prizvať hostí.
3. Rokovanie komisie je platné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov komisie.
Odporúčania, návrhy a úlohy sú prijaté ak za nich hlasuje nadpolovičná väčšina
prítomných členov. Pre členov komisie sú vlastné rozhodnutie záväzné. Členovia
komisie sú povinní navzájom spolupracovať.
4. Zo zasadnutia komisie sa vyhotovuje záznam, ktorý spíše poverený zapisovateľ alebo
predseda komisie. Záznam slúži ako podklad pre obecné zastupiteľstvo a starostu
obce.
5. Komisia je povinná overiť sťažnosť resp. petíciu občanov podľa jej obsahu a vecnej
príslušnosti k predmetu činnosti komisie. Túto povinnosť vykonáva na základe
písomného poverenia starostu obce.
6. Komisia najneskôr do 30.11. bežného roka predkladá starostovi obce informáciu o
svojej činnosti a aktivitách v priebehu celého roka.
7. Predseda zastupuje komisiu navonok.

Čl. III
Komisie obecného zastupiteľstva
1. Komisia pre kultúru, školstvo a šport
Čl. IV
Úlohy komisie pre kultúru, školstvo a šport
Úlohy kultúrno-školskej a športovej komisie:
na úseku kultúry:
-

podnetmi a návrhmi podporuje zriadenie a zachovanie tradícií a zvykov v obci,
vytvára organizačné podmienky na zabezpečenie rozvoja osvetovej a knižničnej
činnosti,
organizačne pripravuje významné kultúrne a spoločenské podujatia miestneho
významu,

na úseku školstva:
-

vyjadruje sa k zriadeniu, spojeniu a zrušeniu základnej školy, materskej školy
a školského zariadenia,
sleduje stav výkonu správy škôl a školských zariadení, ktoré navštevujú deti z obce
Pavlice
sleduje stav výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach, o čom
informuje obecné zastupiteľstvo,

na úseku telesnej kultúry:
-

-

podnetmi a návrhmi utvára podmienky na rozvoj telesnej kultúry v obci, najmä rozvoj
športu pre všetkých a podporuje a organizuje telovýchovné, turistické a športové
podujatia,
kontroluje stav správy športových obecných zariadení,
sleduje a vyhodnocuje výsledky a úroveň jednotlivých telovýchovných, turistických
a športových podujatí, o čom informuje obecné zastupiteľstvo.

V Pavliciach dňa 17.02.2016

.........................................

Mgr. Ľubomír Baláž
starosta

