Obec Kecerovce , 044 47 Košice – okolie

Úlohy a kompetencie Finančnej komisie, správy obecného majetku a
rozvoja obce
Predseda komisie:
Ing.Vladimír Beňo PhD.
Členovia:
Anna Bombárová
Peter Gábor
Obecné zastupiteľstvo obce Kecerovce v zmysle zákona č.369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 15 ods.3 vymedzuje náplň
finančnej komisie nasledovne:
-pomoc pri príprave návrhu rozpočtu podľa rozpočtovej skladby a rozpočtových
pravidlách
-kontrola plnenia rozpočtu podľa rozpočtovej skladby,
-vypracovanie návrhu finančného krytia podujatí na základe projektov predložených
OZ, preverovanie možností získavania finančných zdrojov pre rozvojové aktivity,
-zhodnocovanie finančnej návratnosti jednotlivých projektov,
-vyjadrenie stanoviska k zámerom obce z finančného hľadiska pred prejednaním OZ,
-príprava návrhu zmien v rozpočte obce,
-spolupráca s ostatnými komisiami a ďalšie úlohy vyplývajúce z uznesení OZ,
-kontroluje spôsob realizácie uznesení zastupiteľstva a dodržiavanie VZN v
pôsobnosti komisie
-vyjadruje sa osobitne k VZN týkajúcich sa nakladania s majetkom obce, resp. iným
materiálom majúcim dopad na rozpočet obce
-získava a prejednáva poznatky, informácie o činnostiach s negatívnym dopadom na
obec, navrhuje opatrenia a dáva podnety na riešenie

Obec Kecerovce , 044 47 Košice – okolie

Úlohy a kompetencie komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií:
Predseda komisie:
Dana Kobidová
Členovia:
Július Pecha
Miroslav Koščák

Komisia ochrany verejného záujmu je stálym, poradným, iniciatívnym a kontrolným
orgánom obecného zastupiteľstva.
Plní úlohy komisie obecného zastupiteľstva zriadenej podľa článku 7,
odsek 5, písmeno a/ a b/ Ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
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Úlohy a kompetencie komisie stavebnej, životného prostredia a pre
ochranu verejného poriadku :
Predseda komisie:
Marián Ďuraško
Členovia:
Ing.Vladimír Beňo PhD.,
Anna Bombárová
Peter Gábor
Stavebná komisia a komisia životného prostredia:
1. Podieľa sa na aktualizácii územného plánu – pripomienky a návrhy,
iniciuje obstaranie podrobnejšej dokumentácie t.j. územný plán.
2. Podáva stavebnému úradu podnety na prejednávanie priestupkov a
ukladanie pokút.
3. Spracováva priority trvalo udržateľného rozvoja obce.
4. Navrhuje spracovanie koncepcie ochrany prírody aj pamiatok na
území obce.
5. Doporučuje stanovisko k návrhom dohôd o prenájme nehnuteľného
majetku obce s ohľadom na účel využitia a stavebno-technického
riešenia.
6. Podieľa sa na výberových konaniach – súťažné podklady –stanovuje
technické špecifikácie so zameraním na stavebné objekty.
7. Vyjadruje sa k nakladaniu s odpadmi.
8. Výruby drevín – doporučuje stanoviská k zložitejším prípadom
9. Náhradná výsadba v obci - doporučuje a navrhuje plochy a druhové
zloženie.
10.Koncepčná tvorba zelene – doporučuje spôsob ochrany zelene.
11.Spolupracuje s obcou pri príprave a realizácii dopravných stavieb na
území obce a vyjadruje sa k rozhodujúcim stavbám obecného
charakteru.

Komisia pre ochranu verejného poriadku:
1. Sleduje stav verejného poriadku v obci a navrhuje konkrétne opatrenia
na jeho zlepšenie.
2. Rieši problémy, ktoré sú v obci podané ako námety od občanov.
3. Predvoláva na zasadnutie komisii konkrétne osoby, ktoré sa riešia
v súvislosti s podaním a riešením sťažnosti.
4. Rieši problémy týkajúce sa chovu domácich zvierat – psov, mačiek,
oviec, kôz, ošípaných a iných.

5. Sleduje a dbá na dodržiavanie verejného poriadku – spolupracuje
s políciou.
6. Zaoberá sa a rieši narušenie občianskeho spolunažívania a susedských
vzťahov, pôsobí pre dosahovanie pokusov o zmier.
7. Navrhuje pokuty za priestupky – rušenie nočného kľudu, verejné
pohoršenie, obťažovanie hlukom, zaujatie a znečisťovanie verejného
priestranstva.
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Úlohy a kompetencie komisie pre kultúru ,vzdelávanie mládeže a šport :
Predseda komisie:
Detider Gábor
Členovia:
Július Pecha
Miroslav Galas-Zaufal ml.

1. Sleduje napĺňanie a vyhodnocuje realizačný program v oblasti kultúry.
2. Organizačne napomáha pri organizovaní celo-obecných spoločenských a
kultúrnych podujatí.
3. Pripravuje projekty postupného oživovania spoločenského života v obci.
4. Posudzuje oprávnenosť žiadostí o dotáciu v zmysle platného VZN obce.
5. Vytvára podmienky na zabezpečenie rozvoja osvetovej a knižničnej
činnosti.
6. Zaujíma stanoviská k návrhom pomníkov a pamätných tabúl v obci.
7. Vyjadruje sa k činnosti kultúrnych a spoločenských organizácií v obci.
8. Vyjadruje sa k návrhom rozhodnutí o pomenúvaní ulíc, a iných verejných
priestranstiev.
9. Zaujíma stanovisko k návrhom na predaj a prenájom pamiatkovo
chránených objektov.
10.Vyvíja aktivity na podporu aktívneho cestovného ruchu.
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Úlohy a kompetencie komisie na vybavovanie
sťažností/poslancov,starostu akontrolóra obce :

Členovia:
Dana Kobidová
Miroslav Galas-Zaufal ml.
Peter Gábor

Postupuje na základe internej smernice obce .

