
Štatút Komisie pre bytovú politiku a verejný poriadok  
  

Článok I.  

Zriadenie komisie  

  

Komisia pre bytovú politiku a verejný poriadok (ďalej len komisia) bola zriadená §15 odst. 1 

zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznesením 

ustanovujúceho obecného zastupiteľstva v Dolnom Srní zo dňa 05.12.2019.  

  

Článok II.  

Zloženie komisie  

  

1. Komisia je zložená z 1 poslanca obecného zastupiteľstva a obyvateľov obce zvolených 

obecným zastupiteľstvom.  

2. Komisia má predsedu komisie, podpredsedu a členov komisie. Komisia má minimálne 

3 členov vrátane predsedu a podpredsedu.  

3. Predsedu komisie, ktorý musí byť poslancom obecného zastupiteľstva, volí obecné 

zastupiteľstvo.  

  

Článok III.  

Poslanie komisie  

  

1. Komisia je poradný, iniciatívny a kontrolný orgán obecného zastupiteľstva a starostu 

obce v oblasti pre bytovú politiku a verejný poriadok.  

2. Kontroluje evidenciu žiadostí o pridelenie nájomných bytov, dáva odporučenie                 

na prideľovanie nájomných bytov.  

3. Spolurozhoduje o opatreniach voči neplatičom.  

4. Prijíma stanoviská k materiálom prerokúvaným v obecnom zastupiteľstve, ak súvisia       

s verejným poriadkom, prevenciou  negatívnych javov alebo ochranou majetku.  

5. Podieľa sa na tvorbe VZN v oblasti verejného poriadku, ochrany majetku, bezpečnosti 

na miestnych komunikáciách a vydáva k nim svoje stanoviská.  

6. Vyjadruje sa k sťažnostiam a podnetom, týkajúcich sa rušenia verejného poriadku.  

7. Navrhuje opatrenia za účelom znižovania trestnej činnosti a priestupkov na území obce.  

8. Vyhodnocuje úroveň ochrany osôb, zdravia a majetku z pohľadu povinností, ktoré 

obciam ukladá zákon a navrhuje opatrenia na nápravu zistených alebo oznámených 

nedostatkov.  

9. Navrhuje opatrenia na zvyšovanie bezpečnosti v cestnej premávke.  
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Článok IV.  

Orgány komisie  

  

1. Predseda komisie  

a) riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, spoločne s 

podpredsedom komisie pripravuje program zasadnutí,  

b) zostavuje návrh plánu činností,  

c) organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva,  

d) zastupuje komisiu navonok.  

2. Podpredseda komisie  

a) v prípade neprítomnosti predsedu komisie riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva 

jej schôdze a riadi ich priebeh, spoločne s predsedom komisie pripravuje program 

zasadnutí,  

b) plní si povinnosti a kompetencie člena komisie,  

c) v spolupráci s predsedom komisie organizuje spoluprácu komisie s ostatnými 

orgánmi obecného zastupiteľstva.  

3. Členovia komisie  

a) pravidelne sa zúčastňujú na zasadnutiach komisie,  

b) spolupracujú pri príprave materiálov na rokovanie,  

c) zúčastňujú sa kontrolnej činnosti komisie.  

  

Článok V.  

Práva komisie  

  

1. Každý člen komisie má právo iniciatívne predkladať návrhy.  

2. Komisia má právo kontrolovať plnenie VZN obce vzťahujúce sa na oblasť jej činnosti.  

3. Komisia na svoje rokovanie môže pozývať (prizývať) zamestnancov obecného úradu 

(predvolávať) a požadovať vysvetlenie v otázkach dotýkajúcich sa činnosti.  

  

Článok VI.  

Rokovanie komisie  

  

1. Komisia sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Jej zasadnutia 

zvoláva predseda komisie.  

2. Rokovanie komisie je platné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov komisie.  

3. Zo svojho zasadnutia vedie komisia písomný záznam.  

4. K jednotlivým materiálom, iniciatívnym návrhom prijíma komisia odporúčania pre 

starostu, obecné zastupiteľstvo, obecnú radu, obecný úrad. Ak má byť prerokovaný 

materiál predložený na rokovanie obecného zastupiteľstva, komisia odporučí návrh 

uznesenia pre obecné zastupiteľstvo k materiálu.  

5. Komisia môže ukladať úlohy jednotlivým členom komisie.  
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6. Odporúčania, návrhy a úlohy sú prijaté, ak za nehlasuje nadpolovičná väčšina 

prítomných členov komisie.  

  

Článok VII.  

Členstvo v komisii  

  

1. Členstvo v komisii je dobrovoľné.  

2. Členstvo v komisii zaniká:  

a) vzdaním sa členstva  

b) odvolaním obecného zastupiteľstva na návrh predsedu komisie  

c) úmrtím.  

3. Predseda komisie navrhne odvolanie člena komisie z komisie, ak sa člen komisie 

nezúčastní tri krát  po sebe zasadnutia komisie, alebo v kalendárnom roku sa zúčastní 

menej ako polovice zasadnutí po prerokovaní v komisii.  

  

Článok VIII.  

Zrušujúce a záverečné ustanovenie  

  

Štatút komisie pre bytovú politiku a verejný poriadok bol schválený uznesením obecného 

zastupiteľstva číslo    zo dňa ....... Štatút nadobúda účinnosť dňom .......... 


