a.) Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných činiteľov , pre
ochranu obecného majetku a finančnú oblasť
Predseda: Emil Truban ,
-

Členovia: Ernest Straňák , Ing. Alexandra Jurčeková

prijíma písomné oznámenia v rozsahu článku 7 Ústavného zákona od starostu obce,
v prípade pochybností je komisia oprávnená požadovať od dotknutých funkcionárov
vysvetlenie,
podáva podnety príslušnému daňovému orgánu na začatie konania podľa osobitného predpisu
na preskúmanie úplnosti a pravdivosti písomných oznámení,
sprístupňuje informácie o prijatých písomných oznámeniach v rozsahu a spôsobom
ustanoveným zákonom 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 starostovi obce do jedného roka od
ukončenia funkcie zo záväzkov uvedených v článku 8, ods. 1 Ústavného zákona,
kontroluje dodržiavanie príslušných ustanovení Ústavného zákona a predkladanie návrhov.

b.) Komisia pre kultúru, vzdelávanie, šport a požiarnu ochranu.
Predseda: Ján Kulik
-

-

,

Členovia: Viktor Hubert , Emil Truban ml.

spolupracuje so športovými organizáciami v obci
rieši otázky týkajúce sa materskej školy
spracúva a predkladá stanoviská k návrhom rozvoja školstva, kultúry a požiarnej ochrany
na území obce
spracúva a predkladá stanoviská k finančným príspevkom poskytovaných obcou a predkladá
stanoviská k pamiatkovej starostlivosti, k návrhom investičných akcií v oblasti kultúry
a vzdelávania
spracúva a predkladá stanoviská k návrhom investičných zámerov na podporu rozvoja
mládeže a športu
predkladá obecnému zastupiteľstvu podnety a návrhy na riešenie problémov vo svojej
pôsobnosti spolupracuje s ostatnými komisiami OZ

c.) Komisia pre ochranu verejného poriadku, na riešenie priestupkov.
Predseda : Jozef Tomašovský ,
-

Členovia: Viktor Hubert , Igor Kulik

pomáha starostovi riešiť a vybavovať pripomienky obyvateľov obce
rieši veci týkajúce sa verejného poriadku obce, rieši sťažnosti občanov, vzájomné susedské
vzťahy, neplnenie si povinnosti voči obci
na požiadanie iných orgánov štátu spracúva charakteristiku občanov v prípadoch, kde je na to
oprávnenie
rieši občanov, ktorí si neplnia daňové a iné povinnosti voči obci

d.) Komisia pre sociálnu a zdravotnú starostlivosť
Predseda : Ing. Alexandra Jurčeková , Členovia: Stefánia Siposová , Mgr. Gabriela Nagyová
Komisia pre sociálnu a zdravotnú starostlivosť je stálym, poradným, iniciatívnym a kontrolným
orgánom obecného zastupiteľstva.
1. Zaoberá sa sociálnou problematikou v obci a vyjadruje sa k nej z hľadiska prevencie.
2. Sleduje sociálnu problematiku osamelých, starých a chorých občanov.

3. Spolupracuje s organizáciou jednoty dôchodcov v oblasti zabezpečovania klubovej činnosti
dôchodcov, kultúrno-spoločenských aktivít dôchodcov, spoluúčasti obce na materiálnotechnickom zabezpečení starostlivosti o dôchodcov.
4. Podieľa sa na riešení sociálnej problematiky opustených detí a sirôt, iniciuje riešenie prípadov
v spolupráci so všetkými organizáciami zameranými na danú problematiku.´
5. Posudzuje v úzkej súčinnosti s komisiou verejného poriadku starostlivosť o deti, porušovanie
dodržiavania povinnej školskej dochádzky, starostlivosť o neprispôsobivých občanov.
6. Posudzuje a dáva stanoviská k požiadavkám na jednorazovú sociálnu výpomoc občanom, ktorí
sa ocitli v hmotnej núdzi.
7. Spolupracuje so zdravotníckymi zariadeniami a poskytuje poradenstvo v oblasti zdravotnej
a sociálnej oblasti.

V Sikenici, dňa 17.1.2019

