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VÝZVA NA PRIHLASOVANIE UCHÁDZAČOV O ČLENSTVO
V KOMISII PRI OBECNOM ZASTUPITEĽSTVE V RASLAVICIACH
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach (ďalej len „OZ“) na svojom ustanovujúcom zasadnutí
04.12.2018 prijalo uznesenia o vzniku stálych komisií pri OZ:
- komisia pre školstvo a zdravotníctvo a sociálnu oblasť, predseda Ing. Vladimír
Droblienka,
(náplň práce: predkladanie návrhov, vyjadrení a iniciatív v oblasti výchovy a vzdelávania detí
a mládeže v obci; prerokovávanie a posudzovanie žiadostí o jednorazovú finančnú výpomoc,
komunikácia s klubmi dôchodcov; vyjadrovanie sa k otázkam zdravotníckych a sociálnych
služieb v obci),
- komisia finančná a správy majetku, pre podporu podnikania a cestovného ruchu,
predseda Ing. Jozef Jarina,
(náplň práce: príprava a kontrola plnenia rozpočtu obce, efektívneho hospodárenia
s rozpočtovými prostriedkami a majetkom obce; posudzovanie podnikateľských aktivít v
obci, predkladanie návrhov a iniciatív pri tvorbe; vhodného podnikateľského prostredia
v obci; podpora rozvoja cestovného ruchu na území mikroregiónu Sekčov-Topľa),
- komisia verejného poriadku a životného prostredia, predseda Peter Saloky,
(náplň práce: kontrola dodržiavania a hodnotenie úrovne verejného poriadku a stavu
životného prostredia na území obce),
- komisia kultúry, športu a mládeže, predseda Bc. Dávid Baláž,
(náplň práce: predkladanie návrhov, vyjadrení a iniciatív v oblasti kultúrneho života v obci;
zastupovanie záujmov mládeže v obci a podpora rozvoja dobrovoľníctva; súčinnosť pri tvorbe
koncepcie a podmienok na rozvoj mládeže, telesnej kultúry).
Prosíme plnoletých obyvateľov obce, ktorí majú záujem o participovanie na činnosti
niektorej z vyššie spomenutých komisií na pozícii člena – neposlanca, aby osobne
kontaktovali zvolených predsedov alebo zaslali svoje kontaktné údaje so životopisom
(vrátane uvedenia vybranej komisie) na e-mailovú adresu prednosta@raslavice.sk do
11.12.2018, 09:00.
Marek Rakoš, v.r.
starosta obce

Komisie obecného zastupiteľstva sú zriadené v súlade so zákonom č. 369/1990
Z. z. o obecnom zriadení. Ich pozíciu v rámci miestnej samosprávy špecifikuje Štatút obce
Raslavice v § 21 nasledovne:
„1) Komisie zriaďuje ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány
obecného zastupiteľstvo.
2) Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a obyvateľov obce zvolených
obecným zastupiteľstvom z radov odborníkov.
3) Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie – ním je vždy poslanec obecného
zastupiteľstva a členov komisií a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb.
Každá komisia sa skladá z predsedu komisie a členov komisie.
Predseda komisie:
- riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, spoločne
s tajomníkom komisie pripravuje program schôdze,
- zostavuje plán činnosti,
- organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva,
- zostavuje komisiu navonok.
- zabezpečuje prípravu programu schôdze komisie,
- vedie písomné záznamy o schôdzkach komisie,
- zabezpečuje administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou komisie,
- plní ďalšie úlohy, ktorými ho komisia poverí.
5) Obec Raslavice má vytvorené tieto stále komisie:
- komisia pre školstvo a zdravotníctvo
- komisia finančná a správy majetku
- komisia verejného poriadku
6) V prípade potreby a vhodnosti môže vytvoriť obecné zastupiteľstvo ďalšie komisie.
7) Komisie na úseku pre ktorý boli zriadené, najmä:
a/ vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným obecnými orgánmi, k najdôležitejším
otázkam života obce a k dôležitým pre obec - investičným zámerom,
b/ vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života obce
a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu
informovať,
c/ kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva a obecnej rady, dozerajú na
hospodárenie s majetkom obce prípadne s majetkom prenechaným obci na dočasné užívanie,
ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v obci, kontrolujú ako sa vybavujú
sťažnosti, oznámenia a podnety, prípadne pripomienky obyvateľov obce.
7) Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však jedenkrát za dva mesiace. Komisie
zvoláva a vedie predseda komisie. Zásady rokovania a uznášania sa, si komisia stanoví na
svojom prvom zasadnutí.
8) Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.“

