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Príloha k uzneseniu č. 3/11/2022 

 

Náplň práce komisií pri OcZ Rokycany 

 

1. Komisia pre ochranu verejného záujmu 

 Hlavné úlohy: 

• 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,  

• v prípade pochybností je komisia oprávnená požadovať od dotknutých funkcionárov 

vysvetlenie,  

• 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,  

• 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,  

• predkladá návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu,  

• skúma podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu,  

• 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. 

 

 

2. Komisia pre školu, kultúru a šport 

                   Hlavné úlohy: 

• vyjadruje sa k činnosti škôl a školských zariadení na území obce,  

• vyjadruje sa ku koncepcii rozvoja škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce,  

• predkladá návrhy na skvalitnenie výchovno-vzdelávacích činností škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce,  

• podieľa sa pri tvorbe VZN a poskytuje svoje stanoviská, ktoré súvisia s predmetom jej 

činnosti,  

• prijíma stanoviská k materiálom na OcZ, ktoré súvisia s predmetom jej činnosti,  

• vyjadruje sa k návrhu rozpočtov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce,  

• vyjadruje sa k výsledkom výchovno-vzdelávacej činnosti škôl v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce,  

• zaoberá sa podnetmi a návrhmi riaditeľov škôl, ktoré súvisia so skvalitnením výchovno-

vzdelávacej činnosti a poskytovanými službami,  

• vykonáva kontrolu nad plnením uznesení z OcZ a prijatých VZN, ktoré sa týkajú 

predmetu jej činnosti. 

• koordinuje a kontroluje činnosť kultúrnych zariadení v obci,  

• posudzuje spôsob financovania v oblasti kultúry,  
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• posudzuje návrhy na ochranu kultúrnych pamiatok, správu a údržbu miestnych 

historických pamiatok,  

• spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní koncepcie kultúry,  

• spolupôsobí pri tvorbe kalendára kultúrnych a spoločenských podujatí v obci a jeho 

regióne. 

• posudzuje návrhy na rozvoj telesnej kultúry a športu v obci,  

• spolupôsobí pri koordinácii jednotlivých športových klubov, škôl, školských zariadení 

a organizácií na území obce pri zabezpečovaní rozvoja telesnej kultúry a športu v obci, 

• posudzuje návrhy na financovanie jednotlivých športových klubov,  

• posudzuje návrhy na rozvoj masovej telesnej kultúry,  

• vyjadruje sa k činnosti športových zariadení na území obce,  

• vyjadruje sa k činnosti organizácie mesta zabezpečujúcej najmä organizovanú i 

neorganizovanú individuálnu a skupinovú činnosť súvisiacej s telesnou výchovou, 

športovou, turistickou a pohybovo – rekreačnou aktivitou občanov,  

• spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní koncepcií rozvoja športu,  

• spolupôsobí pri príprave kalendára športových podujatí v obci. 

 

 

3. Komisia výstavby a životného prostredia 

                   Hlavné úlohy: 

• posudzuje koncepcie z hľadiska rozvoja obce,  

• posudzuje projekty na čerpanie štátnych fondov a fondov EÚ,  

• posudzuje vlastnú investičnú činnosť obce v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov 

obce a rozvoja obce,  

• usmerňuje investičnú činnosť právnických a fyzických osôb v meste,  

• posudzuje územnoplánovaciu dokumentáciu obce – jej obstarávanie, schvaľovanie a 

zmeny,  

• predkladá iniciatívne návrhy na rozvoj dopravy a miestnych komunikácií,  

• posudzuje návrhy na rozvoj verejného osvetlenia, elektrifikáciu mesta a plynofikáciu 

obce,  

• spolupôsobí pri tvorbe a ochrane životného prostredia, 

• spolupôsobí pri správe a údržbe verejnej zelene,  

• kontroluje nakladanie s komunálnym odpadom. 

 

 

4. Komisia verejného poriadku 

                   Hlavné úlohy: 

• podieľa sa na tvorbe VZN v oblasti verejného poriadku, ochrany majetku, bezpečnosti 

na miestnych komunikáciách a vydáva k nim svoje stanoviská,  

• vyjadruje sa k sťažnostiam a podnetom, týkajúcich sa rušenia verejného poriadku,  

• navrhuje opatrenia za účelom znižovania kriminality a priestupkov na území obce  

• vyhodnocuje úroveň ochrany osôb, zdravia a majetku z pohľadu povinností, ktoré 

obciam ukladá zákon a navrhuje opatrenia na nápravu zistených alebo oznámených 

nedostatkov,  

• navrhuje opatrenia na zvýšenie bezpečnosti v cestnej premávke,  

• navrhuje a presadzuje realizáciu programov prevencie negatívnych javov,  
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• pomáha pri prevencii kriminality so zameraním na aktívnu ochranu najmä mládeže pred 

spoločensky negatívnymi javmi, najmä v oblasti požívania alkoholu a iných 

návykových látok,  

• podporuje rozširovanie kamerového systému monitorovania verejných priestranstiev,  

• medializuje svoju činnosť a touto formou aj upozorňuje občanov na aktuálne ohrozenia 

osôb, zdravia a majetku,  

• pri organizovaní verejných zhromaždení, osláv, kultúrnych, športových a ďalších 

podujatí obce sa môže, ale nemusí podieľať na organizačnej príprave v spolupráci s 

OcÚ rieši sťažnosti občanov pri porušovaní verejného poriadku, občianskeho 

spolunažívania a poškodzovania verejného majetku  

• spolupracuje so štátnou políciou  

• dozerá na dodržiavanie noriem protipožiarnej ochrany a rieši podnety a pripomienky 

občanov o porušovaní zákazu vypaľovania suchej trávy, kladenia ohňa, nakladania s 

horľavinami pod.  

 

5. Komisia financovania, rozpočtu a správy majetku obce 

                   Hlavné úlohy: 

• zaujíma stanoviská k návrhu rozpočtu obce, k jeho čerpaniu, zmenám a doplnkom  

• podieľa sa na kontrole čerpania rozpočtu obce  

• zaujíma stanoviská k návrhu záverečného účtu obce  

• vyjadruje sa k stanovisku hlavného kontrolóra k záverečnému účtu a k rozpočtu  

• vykonáva kontrolnú činnosť zameranú na opodstatnenosť a účelnosť použitia 

finančných prostriedkov  

• zaujíma stanoviská k návrhom na predaj, prenájom, či kúpu majetku obce  

• zaujíma stanoviská k zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce  

• podieľa sa na kontrole hospodárenia majetku obce  

• prerokúva výsledky inventarizácie majetku obce  

• zaujíma stanoviská k opodstatnenosti na vyraďovanie majetku v rámci inventarizácie 

majetku  

• prejednáva žiadosti o poskytnutie úľav na nájomnom  

• zaujíma stanoviská k návrhom VZN o miestnych daniach a poplatkoch  

• zaujíma stanoviská k návrhom VZN , ktoré súvisia s finančnou , príp. majetkovou 

agendou obce  

• zaujíma stanoviská pred rozhodnutím o prijatí úveru alebo pôžičky  

• predkladá OcZ návrh na rozdelenie dotácií z rozpočtu obce  

• vyjadruje sa k odpisom pohľadávok obce predkladaným do OcZ a zaujíma k nim 

stanovisko  

• kontroluje plnenie uznesení obecného zastupiteľstva týkajúce sa predmetu činnosti 

komisie  

• pomáha pri odhaľovaní nových zdrojov a rezerv miestnych daní a poplatkov za účelom 

zvýšenia príjmovej časti rozpočtu  

• navrhuje úpravy odmeňovania poslancov a ďalších volených orgánov obce a zástupcu 

starostu obce a kontroluje ich dodržiavanie  

• vyjadruje sa k návrhu odmeňovacieho poriadku pracovníkov obecného úradu a 

kontroluje jeho dodržiavanie  
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Komisia iniciatívne predkladá návrhy na skvalitnenie uvedených oblastí vypracovaním 

a predkladaním návrhov, vrátane návrhov všeobecne záväzných nariadení, resp. 

návrhov zmien všeobecne záväzných nariadení na rokovanie OcZ. 

 


