
 

                               Obecné zastupiteľstvo v Lenartove 

na základe zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zmysle následných doplnkov 
vydáva pre katastrálne územie obce Lenartov tento 

ŠTATÚT  

OBCE LENARTOV 

Výňatok 

§ 19 

Komisie obecného zastupiteľstva 

1. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, 
iniciatívne a kontrolné orgány. 

2. Komisie sú zložené z poslancov OZ a ďalších obyvateľov obce zvolených OZ. 

3. OZ volí predsedu komisie – ním je vždy poslanec OZ a členov komisie a vymedzuje im 
úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb. Každá komisia sa skladá z predsedu a členov. 

4. Predseda komisie najmä: 

a/ riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, spoločne 
so zapisovateľom komisie pripravuje program schôdze, 

b/ zostavuje plán činnosti komisie, 

c/ organizuje spoluprácu komisie s ostatnými orgánmi obce a organizáciami na území 
obce, 

d/ zastupuje komisiu navonok, 

e/ predkladá OZ správy o činnosti komisie, 

 

5. Člen komisie: 

a/ spoločne s predsedom komisie vypracúva návrh plánu činnosti komisie, 

b/ zabezpečuje prípravu programu schôdze komisie, 



c/ vedie písomné záznamy o schôdzach, 

d/ zabezpečuje administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou komisie, 

e/ plní ďalšie úlohy, ktorými ho komisia poverí. 

 

6. Obec Lenartov má vytvorené komisie: 

-  pre školstvo, kultúru a šport. 

 

 

7. V prípade potreby a vhodnosti, vytvorí OZ ďalšie komisie. 

8. Komisia na úseku, pre ktorý bola zriadená, najmä: 

a/ vypracúva stanoviská k materiálom prerokúvaným OZ k najdôležitejším otázkam 
života obce a k dôležitým pre obec, 

b/ vypracúva návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a 
predkladá ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku informovať 
komisiu, 

c/ dozerá na činnosť škôl a školských zariadení zriadených obcou, organizuje 
kultúrnu a športovú aktivitu obyvateľov obce. 

9. Komisia sa schádza podľa potreby. Komisiu vedie a zvoláva predseda komisie. Zásady 
rokovania a uznášania sa si komisia stanoví na svojom prvom zasadnutí. 

10. Komisia nemá rozhodovaciu právomoc. 

11. Odmeňovanie predsedu a členov komisie riešia zásady odmeňovania poslancov a 
volených funkcionárov obce. 

 


