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Dodatkom č. 1 Rokovacieho poriadku komisií sa mení :
Čl. 3
Pôsobnosť komisií
Odstavec 1 a 2 sa mení a dopĺňa takto:
1. OcZ má zriadené tieto stále komisie ako svoje poradné, iniciatívne a kontrolné orgány:
komisia bytová
komisia kultúry a športu
komisia finančná
komisia majetková
Komisia sociálna
komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

2. Hlavné oblasti náplne činnosti stálych komisií OcZ:
- prejednáva návrh rozpočtu obce, jeho zmien, správy o čerpaní rozpočtu,
- prejednáva záverečný účet obce,
- prejednáva návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a poplatkoch obce,
- prejednáva prijatie úverov a pôžičiek obce,
- participuje pri tvorbe, implementácii a hodnotení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce Hodruša – Hámre.
a) Komisia bytová
- vyjadruje sa k bytovej politike obce, pripravuje návrhy na jej vylepšenie
- vyjadruje sa k prideľovaniu bytov v obecných nájomných bytoch
- zaoberá sa sťažnosťami občanov, ktoré sa týkajú problematiky bývania v obecných nájomných
bytoch a prijíma k nim stanovisko.
b) Komisia športu a kultúry
- posudzuje návrhy na rozvoj telesnej kultúry a športu v obci,
- spolupôsobí pri koordinácii činnosti jednotlivých športových klubov, škôl, školských zariadení a
organizácií na území obce pri zabezpečovaní rozvoja telesnej kultúry a športu v obci,
- posudzuje návrhy na dotácie pre jednotlivé športové kluby, oddiely a združenia,
- posudzuje návrhy na rozvoj masovej telesnej kultúry,
- posudzuje návrhy na priľahlé rekreačné oblasti,
- vyjadruje sa k činnosti športových zariadení na území obce,
- vyjadruje sa k činnosti organizácií obce zabezpečujúcich najmä organizovanú i neorganizovanú
individuálnu a skupinovú činnosť súvisiacu s telesnou výchovou, športovou, turistickou a pohybovo
– rekreačnou aktivitou občanov,
- spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní koncepcie rozvoja športu,
- spolupôsobí pri príprave kalendára športových podujatí v obci a v regióne.
- spolupôsobí pri koordinácii jednotlivých kolektívov záujmovo-umeleckej činnosti (ďalej ZUČ),
škôl, školských zariadení a organizácií na území obce pri zabezpečovaní rozvoja kultúry v obci,
- vyjadruje sa k činnosti jednotlivých kolektívov ZUČ,
- koordinuje a kontroluje činnosť kultúrneho zariadenia v obci,
- posudzuje spôsob financovania jednotlivých kolektívov ZUČ,
- posudzuje návrhy na správu a údržbu miestnych historických pamiatok a vojnových hrobov,
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- vyjadruje sa k zabezpečovaniu najmä celoobecných kultúrno-spoločenských podujatí,
spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní koncepcie rozvoja kultúry,
- spolupôsobí pri tvorbe kalendára kultúrnych a spoločenských podujatí v obci a regióne.
c) Komisia finančná

1. Prejednáva návrh rozpočtu obce, jeho zmeny, správy o čerpaní rozpočtu
2. Prejednáva záverečný účet obce
3. Prejednáva návrh všeobecného záväzného nariadenia a jeho zmeny o miestnych
daniach, miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
4. Prejednáva prijatie úverov a pôžičiek obce
5. Prejednáva návrhy na udelenie mimoriadnych odmien
6. Prejednáva výsledky inventarizácie majetku obce
7. Vyjadruje sa k hospodáreniu právnických osôb zriadených, založených obcou
8. Spracováva stanoviská k zakladaniu, zriadeniu, zrušovaniu a kontrole právnických
osôb zriadených, založených obcou
9. Participuje pri tvorbe, implementácii a hodnotení Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce
10. Prejednáva možnosti čerpania eurofondov a nenávratných finančných príspevkov
11. právnických osôb zriadených, založených obcou

Ostatné odstavce článku 3 zostávajú bezo zmeny.

Čl. 7
Uznesenia a zápisnica komisie
Odstavec č. 4 sa mení a dopĺňa takto:
4. Uznesenie je prijaté ak za neho hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov komisie.
Uznesenia sa spracúvajú samostatne, každému uzneseniu je pridelené číslo vo forme číslo/príslušný
kalendárny rok/skratka komisie (takto: majetková – MAJ, kultúrno-športová – KULT-ŠPORT,
finančná – FIN, sociálna – SOC, pre ochranu verejného záujmu - OCHR
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Čl. 8
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
1. Tento rokovací poriadok komisií OcZ je záväzný pre všetkých členov komisií a pre
zapisovateľov jednotlivých komisií.
2. Zmeny a doplnky tohto rokovacieho poriadku schvaľuje OcZ obce Hodruša-Hámre.
3. Dodatok č. 1 je platný a účinný dňom jeho schválenia obecným zastupiteľstvom ( Uzn. č.
xx/2015 OcZ zo dňa xx.xx.2015.
4. Za dodržiavanie dokumentu, resp. plnenie úloh ním určených sú zodpovední predsedovia
jednotlivých komisií obecného zastupiteľstva.

Jozef Uram
starosta obce
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