
Štatút komisie pre výstavbu a rozvoj obce

I.
Základné ustanovenie

Uznesením Obecného zastupite stva . 56/2008 zo d a 22.5.2008 bola pod a § 15 ods. 1
zákona SNR . 369/1990 Zb. zriadená stála komisia pre výstavbu a rozvoj obce pri
Obecnom zastupite stve v Hrašnom ( alej len komisia).

II.
Zloženie komisie

1. Komisia je zložená z poslancov obecného zastupite stva a obyvate ov obce Hrašné .
2.  Predsedu komisie volí obecné zastupite stvo a  je ním vždy poslanec obecného
     zastupite stva, lenovia komisie sú doplnení z obyvate ov obce zvolených obecným
     zastupite stvom z radov odborníkov.
3.  Komisia má minimálne troch lenov.

III.
Postavenie a innos  komisie

1. Komisia je poradný orgán obecného zastupite stva v oblasti výstavby a rozvoja obce.
2. V oblasti stavebnej zameriava svoju innos  hlavne na dodržiavanie stavebného
    zákona pri realizácií nových stavieb, pri rekonštrukcií stavieb a dbá na celkový rozvoj
    a vzh ad obce .
    V oblasti rozvoja obce zameriava svoju innos  na výh adové rozvojové projekty .
    Komisia navrhuje prípravu zmien územného plánu obce a zú ast uje sa na procese
    aktualizácie územného plánu obce a programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
    obce .
3. Posudzuje návrhy ob anov, organizácií, obecného úradu a stanoviská komisie
    predkladá obecnému zastupite stvu na schválenie .
4. Komisia na svoje rokovanie môže pozýva  zamestnancov obce a požadova  vysvetlenie
    v otázkach dotýkajúcich sa ich innosti. alej môže prizýva  externých lenov komisie
    pod a druhu prejednávanej problematiky.

IV.
Rokovací poriadok komisie

1. Komisia sa schádza pod a potreby, spravidla 1 x za 3 mesiace. Jej zasadnutia zvoláva
    predseda komisie .
2. Rokovanie komisie je platné, ak je prítomná nadpolovi ná vä šina lenov komisie.
3. Odporú ania, návrhy a úlohy sú prijaté, ak za ne hlasuje nadpolovi ná vä šina
    prítomných lenov komisie .
4. Zo zasadnutia píše záznam zapisovate , v prípade jeho neprítomnosti predseda.
    Záznam slúži ako podklad pre zastupite stvo a starostu .

V.
lenstvo v komisií

lenstvo v komisií je dobrovo né. lenov komisie navrhuje predseda komisie a schva uje
obecné zastupite stvo . lenstvo zaniká v prípade úmrtia, vzdaním sa alebo odvolaním
obecného zastupite stva na návrh predsedu komisie .

Štatút nadobúda ú innos  d om schválenia uznesenia Obecným zastupite stvom .

V Hrašnom d a 16.6.2008
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