Obec Spišské Bystré
Správa č.
Určené pre: Obecné zastupiteľstvo – rokovanie dňa 27.2.2015
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CIELE ČINNOSTI A PLÁN PRÁCE KOMISIE PRE ROZVOJ A PLÁNOVANIE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Správu predkladá: Ing. Pavol Budaj, PhD., predseda komisie pre rozvoj a plánovanie
Správu vypracoval: členovia komisie pre rozvoj a plánovanie
K správe prizvať: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Návrh záverov a opatrení:
1. OZ v Spišskom Bystrom berie na vedomie ciele a plán činnosti Komisie OZ pre
rozvoj a plánovanie
2. OZ schvaľuje zaradenie navrhovaných bodov (tab. 1 v prílohe 1) do harmonogramu
zasadaní OZ v roku 2015 a ukladá predsedovi komisie pripraviť k predmetným bodom
správy podľa termínov daných rokovacím poriadkom.
T: v texte
Z: predseda Komisie pre rozvoj a plánovanie

Rozdeľovník:

Starosta obce

Poslanci OZ
V Spišskom Bystrom, dňa 17.2.2015

1 Zloženie komisie
Komisia bude vo volebnom období pracovať v tomto zložení:
A) Stáli členovia komisie:

Ing. P. Budaj, PhD. – predseda komisie

Ing. J. Havaš – člen komisie – zameranie hlavne na investičné plány

Ing. K. Jurčová – členka komisie – zameranie hlavne na finančné plány

Bc. P. Orolínová – členka komisie - zameranie hlavne na marketingové plány
B) Nestáli členovia komisie:
Podľa záverov zasadania OZ dňa 30.1.2015 bude predseda komisie pozývať do práce
komisie občanov obce, príp. externých odborníkov „ad hoc“ podľa prerokovanej
problematiky. Ich činnosť môže byť na návrh predsedu komisie stimulovaná. Komisia
bude prizývať na svoje zasadnutia podľa potreby aj pracovníkov obecného úradu,
najmä ekonómku OcÚ.

2 Ciele a úlohy komisie








Formulovať dlhodobé, strednodobé a krátkodobé ciele rozvoja obce tak, aby sa
dosiahlo systémové smerovanie rozvoja v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi
z interného a externého prostredia a podmienok trvalo udržateľného rozvoja
Premietať tieto ciele do vybilancovaných strategických, taktických a operatívnych
plánov rozvoja ľudských zdrojov, environmentálnych, investičných, marketingových
a finančných plánov a kontrolovať priebežné plnenie týchto plánov
Zostavovať ročné a štvrťročné (príp. mesačné) plány najmä vo funkčných oblastiach:
ľudské zdroje, environmentalistika, výstavba, marketing, financie.
Pripravovať ročné vykonávacie plány na schválenie starostovi obce a OZ
Predkladať starostovi obce a OZ hodnotenie priebežného plnenia plánovaných úloh
a príp. návrhy na „preplánovanie“, resp. iné intervencie

3 Plán činnosti komisie






Komisia bude zasadať spravidla jeden krát mesačne, resp. podľa aktuálnej potreby
Na zasadnutiach bude pripravovať stanoviská komisie k jednotlivým bodom,
prerokovaným na rokovaniach OZ
V súlade s harmonogramom činnosti OZ vypracuje dôvodové správy, analytickú
a návrhovú časť riešenia vybraných problémov, ktoré sú v gestorskej pôsobnosti
komisie
V roku 2015 pripraví komisia na rokovanie OZ pracovné materiály podľa tab. 1
(príloha 1)

