Mestské zastupiteľstvo v Stropkove
v súlade s § 15 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
vydáva

Štatút komisií Mestského zastupiteľstva v Stropkove
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1. Štatút komisií Mestského zastupiteľstva v Stropkove (ďalej len „štatút komisií“) vydáva
Mestské zastupiteľstvo v Stropkove na základe § 15 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien.
2. Štatút komisii upravuje najmä úlohy a pôsobnosť komisii mestského zastupiteľstva, ich
zloženie v náväznosti na zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a na ostatné všeobecne záväzné právne predpisy platné v Slovenskej republike.
Čl. 2
Základné ustanovenia
1. Komisie mestského zastupiteľstva (ďalej len „komisie“) zriaďuje ako stále alebo dočasné,
poradné, iniciatívne a kontrolné orgány mestské zastupiteľstvo a tieto komisie za svoju
činnosť zodpovedajú mestskému zastupiteľstvu.
2. Komisie predstavujú organizačnú formu zapojenia odborníkov do predrozhodovacej fázy
činnosti zastupiteľstva.
3. Komisie sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva (ďalej len „poslancov“) a ďalších
osôb zvolených zastupiteľstvom z radov odborníkov. So zaradením do jednotlivých komisií
musia navrhovaní poslanci a odborníci z radov občanov súhlasiť.
4. Zastupiteľstvo volí predsedu komisie, ktorým je vždy poslanec, a členov komisie.
Zastupiteľstvo vymedzuje komisiám úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb.
5. Funkčné obdobie všetkých členov komisie je zhodné s funkčným obdobím poslancov.
6. Komisie sú spôsobilé rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov.
7. Ak zastupiteľstvo zriadilo komisie, vypočuje si pred prijatím rozhodnutia vo veci stanovisko
príslušnej komisie.
8. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.
9. Komisie nie sú oprávnené realizovať úlohy, ktoré im nevymedzilo zastupiteľstvo.
10. Zastupiteľstvo môže komisie podľa potreby konštituovať, rozčleňovať, zlučovať, resp.
zrušiť.
Čl. 3
Zloženie komisii a ich právomocí
1. Každá z komisii sa skladá zo 4 poslancov a z 3 ďalších osôb zvolených zastupiteľstvom
z radov odborníkov, okrem komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie, ktorá sa
skladá zo 6 poslancov a z 5 ďalších osôb zvolených zastupiteľstvom z radov odborníkov
a komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov mesta
Stropkov, ktorá sa skladá len z poslancov a ktorých presný počet upravuje osobitný zákon.

2. Komisia má svojho predsedu, zástupcu predsedu, ktorý je z radov poslancov, ostatných
zvolených členov komisie a tajomníka komisie z radov odborných zamestnancov pracujúcich
na mestskom úrade.
3. Predseda komisie
a) riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej zasadnutia, riadi rokovania komisie,
navrhuje poradie prerokúvaných materiálov, zisťuje uznášania schopnosť a vyhlasuje
výsledky hlasovania, spoločne s tajomníkom komisie pripravuje ich program,
b) zodpovedá za riadny priebeh rokovania komisie, za dodržiavanie rokovacieho poriadku
a za to, že všetky materiály budú starostlivo prerokované, hodnotené a posúdené,
c) zostavuje návrh plánu činnosti komisie, pokiaľ to z charakteru činnosti komisie vyplýva,
d) organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami,
e) zastupuje komisiu navonok,
f) podpisuje spolu s tajomníkom zápisnice zo zasadnutia komisie a uznesenia,
g) navrhuje odvolanie člena komisie, ak sa trikrát po sebe bez ospravedlnenia nezúčastní
zasadnutia komisie, alebo ak sa po dobu dlhšiu ako 1/2 roka nezúčastňuje na činnosti
komisie,
4. Predsedu komisie zastupuje v jeho neprítomnosti člen komisie z radov poslancov v rozsahu
poverenia predsedom komisie.
5. Členovia komisie majú právo zúčastňovať sa na zasadnutiach komisie, predkladať návrhy
a pripomienky, obhajovať oprávnené záujmy obyvateľov mesta Stropkov.
6. Člen komisie ospravedlňuje svoju neúčasť na zasadnutí komisie vopred predsedovi komisie
alebo prostredníctvom tajomníka komisie.
7. Členovia komisie môžu byť predsedom alebo komisiou poverení osobitnými úlohami
patriacimi do pôsobnosti komisie.
8. Člen komisie má právo vzdať sa členstva v komisii. Informáciu o vzdaní sa členstva
v komisii a prípadný návrh na nového člena komisie, predloží predseda komisie na
najbližšom rokovaní zastupiteľstva.
9. Tajomník komisie
a) vykonáva organizačno-technické zabezpečenie komisie,
b) zabezpečuje s predsedom komisie prípravu programu schôdze,
c) zabezpečuje nevyhnutnú administratívu súvisiacu s činnosťou komisie,
d) vedie dokumentáciu o činnosti,
e) je určený pre každú komisiu prednostom mestského úradu z radov zamestnancov mesta,
pracujúcich na mestskom úrade,
f) nie je jej členom,
g) má poradný hlas.
Čl. 4
Zasadnutia komisii
1. Komisie zasadajú podľa časového plánu a podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace.
2. Komisia je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov.
3. Na prijatie uznesenia komisie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov
komisie.
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Čl. 5
1. Zastupiteľstvo zriaďuje tieto stále komisie
a) komisia pre financie a majetok mesta ,
b) komisia pre výstavbu a územný rozvoj,
c) komisia pre školstvo, kultúru a šport,
d) komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie,
e) komisia pre bezpečnosť a životné prostredie,
f) komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov mesta
Stropkov.
2. Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené
a) vypracovávajú stanoviská k materiálom prerokovávaným orgánmi mesta, k najdôležitejším
otázkam života mesta a pre mesto dôležitým investičným zámerom,
b) vypracovávajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v meste
a predkladajú ich orgánom mesta, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu
informovať,
c) predkladajú iniciatívne návrhy a podnety príslušným odborom mestského úradu, ktoré sú
povinné sa nimi zaoberať a informovať komisiu o výsledkoch riešenia,
d) predkladajú iniciatívne návrhy a podnety rade,
e) kontrolujú spôsob realizácie svojich uznesení.
3. Iniciatívne návrhy komisií spravidla obsahujú
a) zákon resp. inú právnu normu, podľa ktorej sa má postupovať,
b) uvažované materiálne zabezpečenie, predpokladané finančné náklady a dopad na rozpočet
mesta,
c) doporučený postup realizácie návrhov a podnetov.

Čl. 6
Pôsobnosť a úlohy komisii
1. Komisia pre financie a majetok mesta
a) navrhuje koncepčné riešenia týkajúce sa príjmov mesta (daň z nehnuteľností, daň za
užívanie verejného priestranstva, poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
a pod.),
b) prerokováva a vyjadruje sa k návrhu rozpočtu, posudzuje rozpočtové požiadavky
z hľadiska ich prínosu pre mesto a jeho rozvoj,
c) prerokováva a vyjadruje sa k návrhu na zmenu rozpočtu vrátane mestských organizácií
(ďalej len rozpočtu mesta) na príslušný rok,
d) prerokováva a vyjadruje sa k záverečnému účtu mesta a rozdeleniu hospodárskeho
výsledku,
e) prerokováva a vyjadruje sa k použitiu mimorozpočtových peňažných fondov (rezervný
fond a ostatné peňažné fondy mesta),
f) prerokováva a vyjadruje sa k poskytnutiu úverov, resp. pôžičiek mestu a zriadeniu
záložného práva k majetku,
g) prerokováva a vyjadruje sa k združovaniu prostriedkov mesta,
h) prerokúva návrhy na združovanie prostriedkov mesta v regionálnych a územných
združeniach,
i) prerokováva a vyjadruje sa k prevodom hnuteľného a nehnuteľného majetku vrátane
zverenia majetku mesta do výpožičky a prenájmu majetku,
j) prerokováva a vyjadruje sa k odpusteniu resp. zníženiu pohľadávok mesta,
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k) prerokováva a vyjadruje sa k nákupu nehnuteľného majetku do vlastníctva mesta,
l) vyjadruje sa ku koncepcii činnosti organizácií zriadených zastupiteľstvom, posudzuje
odôvodnenosť ich ďalšej existencie, zlučovania alebo rozdeľovania,
m) prerokováva a vyjadruje sa k založeniu, zrušeniu rozpočtových a príspevkových
organizácii mesta a právnických osôb s majetkovou účasťou mesta,
n) vyjadruje sa k vkladu majetku mesta do spoločností, kontroluje jeho využívanie a navrhuje
opatrenia,
o) prerokováva návrhy nariadení na úseku pôsobnosti komisie a zaujíma k nim svoje
stanovisko,
p) kontroluje spôsob realizácie uznesení zastupiteľstva a dodržiavanie nariadení v pôsobnosti
komisie,
q) vyjadruje sa osobitne k nariadeniam týkajúcich sa nakladania s majetkom, resp. iným
materiálom majúcim dopad na rozpočet,
r) v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami.
2. Komisia pre výstavbu a územný rozvoj
a) prerokováva návrhy nariadení na úseku pôsobnosti komisie a zaujíma k nim svoje
stanovisko,
b) kontroluje spôsob realizácie uznesení zastupiteľstva a dodržiavanie nariadení v pôsobnosti
komisie,
c) prerokováva koncepčné materiály návrhov územnoplánovacej dokumentácie sídelných
útvarov a zón,
d) prerokováva koncepčné materiály územného rozvoja jednotlivých častí mesta,
e) prerokováva koncepčné materiály urbanisticko-architektonického riešenia záujmových
území mesta,
f) prerokováva koncepčné materiály predkladané do rady a mestského zastupiteľstva týkajúce
sa rozvoja mesta z pohľadu investícii, životného prostredia a dopravy a zaujíma k nim
svoje stanovisko,
g) navrhuje riešenia týkajúce sa dopravy v meste,
h) spolupracuje pri tvorbe rozpočtu, jeho zmeny, prerokováva ich návrh a zaujíma k nim svoje
stanovisko s dôrazom na investičné akcie s dopadom na výstavbu a dopravu,
i) prerokováva a odporúča riešenie zmien v dopravnom značení,
j) prerokováva návrhy investičných akcií mesta a zaujíma k nim svoje stanovisko,
k) spolupracuje s ďalšími právnickými a fyzickými osobami pri riešení úloh na zverenom
úseku činnosti v rozsahu stanovenom príslušnými zákonmi,
l) posudzuje návrhy príslušných materiálov na rokovanie rady a zastupiteľstva, vyjadruje
k nim stanoviská a odporúčania, týkajúce sa podnikateľských aktivít,
m) posudzuje návrhy na zriadenie nových organizácií, ich opodstatnenosť, potrebu pre
obyvateľov a ekonomickú efektívnosť,
n) vyjadruje sa k vyňatiu bytových priestorov z bytového fondu obytných domov, internátov,
ubytovní, obecných , rodinných domov a pod.,
o) posudzuje stav siete a štruktúry obchodu a služieb v meste a podáva návrhy na jej
skvalitnenie,
p) posudzuje a podáva návrhy na uplatnenie domáceho a zahraničného kapitálu
a podnikateľských aktivít v meste,
q) sleduje činnosť organizácií zriadených mestom z hľadiska ich podnikateľských zámerov,
r) podieľa sa na posudzovaní výsledkov hospodárenia organizácií zriadených mestom,
s) posudzuje koncepciu rozvoja a výstavby v meste z hľadiska podnikateľských aktivít,
t) vyjadruje sa k územnému plánu mesta z hľadiska podnikateľských aktivít.
u) v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami.
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3. Komisia pre školstvo, kultúru a šport
a) prerokováva a vyjadruje sa k návrhu rozpočtu, jeho zmenám a čerpaniu vo svojej oblasti
a zaujíma k nim svoje stanovisko,
b) prerokováva návrhy koncepcie školstva na území mesta a zaujíma k nim svoje stanovisko,
c) prerokováva a vyjadruje sa k zrušovaniu a zriaďovaniu škôl a školských zariadení do siete,
d) vyjadruje sa k udeľovaniu právnej subjektivity škôl a školských zariadení,
e) vyjadruje sa k návrhu rozpisu finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia
pridelených krajským školským úradom,
f) vyjadruje sa k správe o výsledkoch hospodárenia škôl a školských zariadení,
g) vyjadruje sa ku koncepcii investičného rozvoja škôl a školských zariadení,
h) navrhuje školské obvody mesta,
i) vyjadruje sa k uzatvoreniu zmluvy o spoločných školských obvodoch so susednými
obcami, ktoré nemajú zriadenú základnú školu,
j) vyjadruje sa k pedagogicko - organizačnému a materiálnemu zabezpečeniu výchovno vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení,
k) vyjadruje sa k návrhu na zriadenie tried pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami a deti a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom,
l) prerokováva návrhy nariadení, resp. iných materiálov v oblasti svojej pôsobnosti a zaujíma
k nim svoje stanovisko,
m) vykonáva kontrolu dodržiavania nariadení v oblasti svojej pôsobnosti,
n) spolupracuje s právnickými a fyzickými osobami: VÚC, občianskymi združeniami,
nadáciami, neziskovými združeniami poskytujúcimi všeobecne prospešné služby,
registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami, materskými školami, školskými
klubmi detí, centrom voľného času, neformálnymi skupinami pracujúcimi s deťmi
a mládežou na území mesta Stropkov,
o) prerokováva návrhy koncepcie športu na území mesta a zaujíma k nim svoje stanovisko,
p) spolupracuje a komunikuje s kultúrnymi inštitúciami a umeleckými agentúrami v meste
a mestskými organizáciami zabezpečujúcimi výkon kultúry,
q) prerokováva a vyjadruje sa ku koncepcii mestskej kultúry,
r) prerokováva a vyjadruje sa k využívaniu kultúrnych zariadení a hnuteľného majetku,
s) prerokováva vyhodnotenie a zápisy kronikárov do kroník mesta a mestských častí,
t) dáva informačné podnety pre vznik nových propagačných materiálov mesta,
u) prerokováva žiadosti o nenávratný finančný príspevok v oblasti mládeže, športu a kultúry
a zaujíma k nim svoje stanovisko,
v) prerokováva a vyjadruje sa k využívaniu športovísk na území mesta,
w) pripravuje a vyjadruje sa k vyhláseniu najlepších športovcov na území mesta,
x) v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami.
4. Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie
a) prerokováva návrhy koncepcie bývania, sociálneho rozvoja a zdravotnej starostlivosti na
území mesta a zaujíma k ním svoje stanovisko,
b) vyjadruje sa k prideľovaniu bytov vo vlastníctve mesta,
c) vyjadruje sa k zriadeniu a zrušeniu sociálnych a zdravotníckych zariadení na území mesta
v rámci svojej pôsobnosti,
d) prerokováva získavanie mimorozpočtových zdrojov na financovanie sociálnych
a zdravotníckych služieb,
e) prerokováva podnety a žiadosti občanov vo svojej oblasti činnosti a zaujíma k nim svoje
stanovisko,
prerokováva
návrh a zmenu rozpočtu v oblasti svojej činnosti a zaujíma k nim svoje
f)
stanoviská,
g) prerokováva návrhy na pridelenie jednorazovej finančnej pomoci,
h) prerokováva návrhy nariadení, resp. iných materiálov v oblasti svojej pôsobnosti a zaujíma
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k nim svoje stanoviská,
i) spolupracuje s občianskymi, charitatívnymi a cirkevnými organizáciami na území mesta pri
riešení sociálnej situácie obyvateľov a vytvára podmienky pre slabé vrstvy obyvateľstva,
j) spolupracuje so štátnymi a neštátnymi zdravotníckymi zariadeniami pri utváraní zdravých
podmienok a zdravého spôsobu života a práce obyvateľov mesta a pri zabezpečovaní
zdravotníckej starostlivosti,
k) spolupracuje pri vytváraní podmienok pre rozvoj bývania,
l) spolupracuje so zástupcami rómskej menšiny,
m) posudzuje stav spoločenského postavenia a problematiku rómskej menšiny žijúcej na
území mesta a predkladá návrhy na riešenia,
n) predkladá návrhy na riešenie sociálnych problémov obyvateľov mesta,
o) vykonáva kontrolu dodržiavania nariadení v oblasti svojej pôsobnosti,
p) v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami.
q) predkladá návrhy na koordinované vykonávanie verejnoprospešných prác v meste
Stropkov.

5. Komisia pre bezpečnosť a životné prostredie
a) sleduje stav verejného poriadku v meste a navrhuje konkrétne opatrenia na jeho zlepšenie,
b) sleduje a dbá na dodržiavanie verejného poriadku – spolupracuje s mestskou políciou,
c) prijíma stanoviská k materiálom prerokúvaným v zastupiteľstve, ak súvisia s verejným
poriadkom, prevenciou negatívnych javov alebo ochranou majetku,
d) podieľa sa na tvorbe nariadení v oblasti verejného poriadku, ochrany majetku, bezpečnosti
na miestnych komunikáciách a vydáva k nim svoje stanoviská,
e) vyjadruje sa k podnetom, týkajúcich sa rušenia verejného poriadku,
f) vydáva stanoviská k materiálom, ktoré sa týkajú zabezpečenia a činnosti mestskej polície,
g) navrhuje opatrenia za účelom znižovania kriminality, predaja drog a priestupkov na území
mesta,
h) vyhodnocuje úroveň ochrany osôb, zdravia a majetku z pohľadu povinností, ktoré mestu
ukladá zákon a navrhuje opatrenia na nápravu zistených alebo oznámených nedostatkov,
i) navrhuje opatrenia na zvýšenie bezpečnosti v cestnej premávke,
j) navrhuje a presadzuje realizáciu programov prevencie negatívnych javov,
k) presadzuje a podporuje efektívny výkon služby mestskej polície,
l) pomáha pri prevencii kriminality so zameraním na aktívnu ochranu najmä mládeže pred
spoločensky negatívnymi javmi, najmä v oblasti požívania alkoholu a iných návykových
látok,
m) podporuje rozširovanie kamerového systému monitorovania verejných priestranstiev,
n) predkladá príslušným organizačným útvarom mestského úradu a mestskej polícii návrhy na
odstránenie nedostatkov zistených pri výkone svojich právomocí zameraných na
porušovanie verejného poriadku a životného prostredia,
o) vykonáva kontrolu v oblasti ochrany ovzdušia, odpadov, vôd, vodohospodárstva, ochrany
zvierat, pôdohospodárstva, stavebného poriadku, dopravy a cestného hospodárstva
vyplývajúcim pre mesto z príslušných právnych predpisov, nariadení a uzatvorených
zmlúv,
p) vykonáva kontrolu stavu, budovania a údržby mestskej zelene,
q) prerokováva a odporúča spôsob riešenia pri nakladaní s komunálnym odpadom na území
mesta,
r) prerokováva a odporúča spôsob riešenia triedeného zberu odpadu na území mesta,
s) v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami.
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6. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov
mesta Stropkov najmä
a) prijíma písomné oznámenia v rozsahu článku 7 Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z.
o ochrane záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov od primátora mesta
a poslancov mestského zastupiteľstva,
b) v prípade pochybností je komisia oprávnená požadovať od dotknutých funkcionárov
vysvetlenie,
c) podáva podnety príslušnému daňovému orgánu na začatie konania podľa zákona NR SR č.
511/1992 Z. z. o správe daní a poplatkov na preskúmanie úplnosti a pravdivosti písomných
oznámení,
d) sprístupňuje informácie o prijatých písomných oznámeniach v rozsahu a spôsobom
ustanoveným v článku 7 ods. 1 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám,
e) predkladá návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu,
f) skúma podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu,
g) udeľuje výnimky podľa článku 8 ods. 4 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov primátorovi mesta do jedného roka od
ukončenia funkcie zo záväzkov uvedených v článku 8, ods. 1 Ústavného zákona
č. 357/2004 Z. z. o ochrane záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení
neskorších predpisov,
h) kontroluje dodržiavanie príslušných ustanovení ústavného zákona a predkladanie návrhov
mestského zastupiteľstva.
Čl. 7
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Štatút komisii a zmeny a doplnky štatútu komisii schvaľuje mestské zastupiteľstvo v zmysle
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien.
2. Tento štatút komisii nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia, t.j. 14.1.2015.
3. Dňom účinnosti tohto rokovacieho poriadku sa ruší platnosť Štatútu komisii Mestského
zastupiteľstva v Stropkove, ktorý bol schválený dňa 30.1.2003 a všetkých jeho zmien
a dodatkov.

V Stropkove dňa 14.1.2015

JUDr. Ondrej Brendza, v.r.
primátor mesta
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