
Náplň činnosti 
komisie výstavby, dopravy, životného prostredia a územného plánovania 

 
 

Komisia výstavby, dopravy, životného prostredia a územného plánovania bola 
zriadená v súlade s § 15 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a schválená Obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2014 uznesením č.1/4/2014. Riadi 
sa rokovacím poriadkom komisií schváleným obecným zastupiteľstvom dňa 8. 3. 2006 
uznesením č. 22/6/2006. 

Komisia je poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva. 
Komisia je zložená z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. 

Z hľadiska vecnej príslušnosti predkladá vlastné návrhy, pripomienky, podnety 
a stanoviská k materiálom predkladaným na rokovanie obecného zastupiteľstva, podieľa sa na 
výkone kontroly realizovania uznesení obecného zastupiteľstva, posudzuje návrhy všeobecne 
záväzných nariadení, ich realizáciu a spolupôsobí pri prešetrovaní sťažností, petícií a návrhov 
občanov. 

 

V oblasti výstavby a územného plánovania najmä: 

1. spolupodieľa sa na územnom plánovaní obce a zabezpečení jeho úloh v zmysle 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon), predovšetkým na  územnoplánovacej dokumentácii sídelných útvarov 
a zón, koncepcii rozvoja jednotlivých oblastí života obce, programoch rozvoja 
bývania, ktoré súvisia s výstavbou; 

2. oboznamuje sa s rozpočtom obce, investičnými zámermi a aktivitami v oblasti 
výstavby a územného plánovania a podieľa sa na tvorbe podkladov pre ich 
návrh z hľadiska svojej pôsobnosti; 

3. môže vykonávať kontrolnú činnosť v spolupráci so stavebným úradom; 
4. môže sa vyjadrovať k žiadostiam o povolenie informačných, reklamných 

a propagačných zariadení v obci; 
5. môže sa vyjadrovať k návrhom na odpredaj vlastného nehnuteľného majetku a 

nehnuteľného majetku zvereného do správy obce; 
6. spolupôsobí pri vykonávaní kontrol číslovania budov a označovaní názvom 

ulíc a verejných priestranstiev; 
7. predkladá stanoviská k odborným materiálom predkladaným inými orgánmi 

verejnej správy; 
8. Vyjadruje sa k návrhom na vzatie majetku do majetku obce; 
9. Môže iniciovať verejné diskusie. 

 

V oblasti dopravy najmä: 
 

1. Spolupodieľa sa a vyjadruje sa ku koncepčným otázkam rozvoja dopravných 
systémov, výstavbe, rekonštrukcii, údržbe dopravných stavieb, 



miestnych komunikácií, parkovísk a chodníkov, vrátane dopravného značenia, 
a čistenia; 

2. vyjadruje sa k činnosti v oblasti správy a údržby miestnych komunikácií, 
k stavu miestnych komunikácií, navrhuje opatrenia a dáva návrhy na zlepšenie 
existujúceho stavu; 

3. predkladá návrhy na dopravné značenia miestnych komunikácií; 
4. odporúča riešenia v oblasti verejného osvetlenia, zásobovania vodou 

a odvádzania odpadových vôd. 
 

V oblasti životného prostredia najmä 

1. Spolupodieľa sa na tvorbe a ochrane životného prostredia a vyjadruje sa ku 
koncepčným otázkam rozvoja životného prostredia v obci; 

2. vyjadruje sa k návrhom zásad ochrany a tvorby životného prostredia v obci 
a podieľa sa na kontrole ich dodržiavania; 

3. posudzuje koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života a zosúlaďuje potreby 
ochrany prírodných zdrojov s potrebami ekonomického rozvoja výstavby 
a starostlivosti o verejnú zeleň; 

4. navrhuje opatrenia na ochranu oprávnených ekologických záujmov 
obyvateľov; 

5. môže sa podieľať na kontrole činnosti právnických a fyzických osôb z hľadiska 
ochrany a tvorby životného prostredia; 

6. vyjadruje sa k problematike zberu, prepravy, separácie a zneškodňovania 
komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu; 

7. Prejednáva správy o stave životného prostredia a zaujíma k nim stanoviská; 
8. Oboznamuje sa a predkladá stanoviská a vyjadrenia k odborným materiálom 

predkladaným inými orgánmi verejnej správy.  
 

 
 

 


