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1. Úvodné ustanovenia

1.1 Poslania komisií

1. Komisie obecného zastupiteľstva (ďalej len „komisie“) sú fakultatívne orgány samosprávy

obce, ktoré pomáhajú plniť jej úlohy

 2. Komisie zriaďuje Obecné zastupiteľstvo (ďalej len „OZ“) v zmysle § 15 zákona číslo

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, ako poradné,

iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie možno zriadiť ako stále alebo dočasné.

 3. Komisie sú zložené z poslancov OZ a z ďalších osôb z radov  odborníkov (nemusia byť

občanmi obce)  zvolených OZ. Ich počet, zloženie a pôsobnosť vymedzuje OZ podľa

obecných podmienok a konkrétnych potrieb.

1.2 Základné funkcie komisií

 1. Komisie majú poradnú, iniciatívnu a kontrolnú funkciu. V oblastiach, pre ktoré boli

zriadené vypracovávajú stanoviská a iniciatívne návrhy k najdôležitejším rozhodnutiam OZ.

 2. Komisie nemajú samostatné rozhodovacie kompetencie.

1.3 Práva a povinnosti predsedu a členov komisií

Predseda komisie :

· riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh
· zostavuje plán činnosti
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· organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami OZ
· zastupuje komisiu navonok

Člen komisie:

· zúčastňuje sa na zasadnutí komisie
· spolupracuje s predsedom a ostatnými členmi komisie
· plní úlohy, ktorými ho komisia poverí

2. Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia

2.1 Návrh na zriadenie komisie a voľba predsedu

Na 1. ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo

dňa 27. decembra 2010 starosta obce predložil návrh na zriadenie komisií obecného

zastupiteľstva a voľbu jej predsedov. Na tomto zasadnutí bola zvolená komisia výstavby,

územného plánovania a životného prostredia a rovnako aj predseda komisie.

Predseda komisie - Ing. Katarína Mazániková

2.2 Návrh a voľba členov komisie

Na 2. zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 20. januára

2011 predsedníčka komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia Ing.

Katarína Mazániková predložila návrh členov komisie ( Príloha č. 1 ). Na tomto zasadnutí

boli zvolený navrhnutý členovia v zložení:

Viktor Kotian

Ján Sondor ml.
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2.3 Vymedzenie úloh komisie výstavby, územného plánovania a životného

prostredia:

· prerokováva a vyjadruje sa k návrhu, zmene a čerpaniu rozpočtu obce v danej oblasti

· prerokováva návrhy investičných akcií obce a zaujíma k nim svoje stanovisko

· prerokováva návrhy VZN, resp. iné materiály na úseku pôsobnosti komisie a zaujíma

k nim svoje stanovisko

· prerokováva koncepčné materiály predkladané do OZ týkajúce sa rozvoja obce z

pohľadu životného prostredia a zaujíma k nim svoje stanovisko

· v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami OZ

2.4 Činnosť komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia
za rok 2011

Dňa 7.2. 2011 zasadala komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia

v zložení p. Mazániková Ing., p. Kotian, p, Sondor  spolu so starostom obce p. Cúcikom Ing.

a zástupcom urbárskeho spoločenstva p. Mulinkom a poslancom OZ p. Topákom za účelom

prípravy pozemku a materiálov potrebných pre projekt:  Zberný dvor. Zo stretnutia bola

vyhotovená správa ( Príloha č. 2).

3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 24.
februára 2011

Dňa 21.2. 2011 predseda sociálnej a zdravotnej komisie spolu s predsedom komisie výstavby,

územného plánovania a životného prostredia, po dohode s riaditeľkou MŠ navštívili tieto

priestory za účelom preverenia stavu budovy a zariadenia materskej školy. Predsedom

komisie bola vyhotovená správa ( Príloha č. 3 ), ktorú spolu s predsedom sociálnej komisie

predložili na tomto zasadnutí.
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4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 31. marca
2011

Na tomto zasadnutí boli prerokovávané nasledovné žiadosti, ktoré preverovala stavebná
komisia:

1. Žiadosť Dušana Môcika, Valaská Belá 384 o predĺženie verejného elektrického

osvetlenia

2.  Žiadosť Karola Furku, Valaská Belá 430 o opravu miestnej komunikácie.

3.  Žiadosť Radka Nemčeka, Valaská Belá 411 o opravu miestnej komunikácie.

4.  Žiadosť Miroslava Vinického, Vavilova 26, Bratislava o úpravu prístupovej cesty.

5. Žiadosť Juraja Furku, Valaská Belá 679 o opravu miestnej komunikácie.

6.  Žiadosť Miroslava Furku, Valaská Belá 676 o vyasfaltovanie prístupovej cesty

k rodinným domom v lokalite u Míchov.

7. Žiadosť Stanislava Faláta, Valaská Belá 69 o úpravu prístupovej cesty.

8. Žiadosť Štefana Pugzíka, Valaská Belá 809 o zavedenie pouličného osvetlenia.

9. Žiadosť Milana Mráza, Valaská Belá 899 – časť Stanák o zabezpečenie opravy prístupovej

cesty zo dňa 16.3. 2011

10. Žiadosť Jozefa Kopilca, Valaská Belá 98 o vyasfaltovanie prístupovej cesty zo dňa 17.3.

2011

Dňa 14.3. 2011 sa uskutočnilo zasadnutie stavebnej komisie na základe týchto žiadostí

obyvateľov obce Valaská Belá, ktoré boli adresované stavebnej komisií, starostovi obce alebo

OZ. Týkali sa opráv miestnych komunikácií a predĺženia verejného osvetlenia. Hosťom

zasadnutia stavebnej komisie bol starosta obce. Zasadnutiu predchádzalo preverenie

jednotlivých žiadostí na „mieste“, ktoré vykonala stavebná komisia, ktorá vyhotovila aj

fotodokumentáciu. Vyjadrenia stavebnej komisie ( Príloha č. 4 ) boli predložené na tomto

zasadnutí OZ.



OBEC

VALASKÁ BELÁ

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO VO VALASKEJ BELEJ
Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia

Správa o činnosti za rok 2011

Vo Valaskej Belej, dňa: 18.11. 2011

6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 26. mája
2011

Na tomto zasadnutí boli prerokovávané nasledovné žiadosti, ktoré preverovala stavebná
komisia:

1. Žiadosť pani Baginovej, Valaská Belá 641 o ohradenie detského ihriska.

2. Upozornenie a žiadosť vlastníkov nehnuteľností u Nemčekov o prijatie

opatrení na nápravu nepriaznivého stavu komunikácie.

3. Žiadosť pána Matúša Nemčeka o opravu cestnej komunikácie do lazu Dutý

a lazu Slezákov.

4. Žiadosť Ing. Ľubomíra Hatinu, Nová Dubnica o opravu cesty do lazov

Nemčekovci, Púčkovci.

5. Žiadosť obyvateľov od Mihálov o výpomoc pri oprave prístupovej cesty.

6.  Žiadosť vlastníkov nehnuteľností na laze Veľkí Faškovci o pomoc s úpravou

prístupovej cesty.

7. Žiadosť Tibora Kochana, Valaská Belá 1388 o poskytnutie betónových válovcov

a stavebného materiálu.

8. Žiadosť Ing. Jozefa Rábeka, Nová Dubnica, Anny Roth, rod. Ďurmekovej,

Júliusa Roháča a vlastníkov rekreačných chát u Petelúchov o opravu prístupovej

cesty.

9. Žiadosť o finančný príspevok na opravu prístupovej cesty na laz Pánisov.

10. Žiadosť o zakúpenie betónových rúr.

11.  Upozornenie a žiadosť vlastníkov nehnuteľností u Nemčekov o prijatie

opatrení na nápravu nepriaznivého stavu komunikácie

Dňa 9.5. 2011 stavebná komisia v zložení p. Mazániková Ing., p. Kotian spolu so starostom

obce p. Cúcikom Ing. a zástupcom urbárskeho spoločenstva p. Mulinkom vykonali obhliadku

prístupových ciest do lazov za účelom prešetrenia týchto žiadostí obyvateľov obce
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a užívateľov nehnuteľností. Táto obhliadka za účasti zástupcu urbárskeho spoločenstva bola

vykonaná na základe jednotlivých žiadostí, ktoré sa týkali opravy prístupových ciest do lazov,

ktoré boli poškodené ťažbou dreva. Vyjadrenia stavebnej komisie ( Príloha č. 5 ) boli

predložené na tomto zasadnutí OZ.

Dňa 15. 7. 2011 sa uskutočnilo jednanie so zástupcami Urbárskeho spoločenstva vo Valaskej

Belej, štátneho podniku Lesy SR, Obvodný lesný úrad Prievidza, súkromnými vlastníkmi

a nájomníkmi lesov so stavebnou komisiou a  poslancami obecného zastupiteľstva. Jednania

sa zúčastnili aj žiadatelia o úpravu ciest. Uskutočnilo na základe sťažností a žiadostí

obyvateľov obce a užívateľov nehnuteľností. Výsledkom jednania bol návrh VZN o

podmienkach používania miestnych komunikácií v katastri obce Valaská Belá.

8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa 31.
augusta 2011

Na tomto zasadnutí boli prerokovávané nasledovné žiadosti, ktoré preverovala stavebná
komisia:

1. Žiadosť Jozefa Nemčeka, Valaská Belá 216 o odpredaj pozemku

2. Žiadosť Tomáša Sýkoru, Valaská Belá 151 o uloženie obrubníkov na ceste do

Jančovej

3. Žiadosť Ing. Mariana Gerega, Topoľová 821/13, Partizánske o pomoc pri

dobudovaní prístupovej cesty do lazu Bukovec

Na základe žiadostí obyvateľov obce, boli stavebnou komisiou dňa 25.8. 2011 preverené

žiadosti a následne vykonané obhliadky jednotlivých miest. Správa s vyjadreniami stavebnej

komisie k jednotlivým žiadostiam  ( Príloha č. 6 ).
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Dňa 13. 9. 2011 sa uskutočnilo stretnutie predsedu stavebnej komisie so sociálnou

a zdravotnou  komisiou, za účelom vypracovania dotazníka, ktorý bol uznesením č. 108/2011

OZ vo Valaskej Belej doporučený. Dotazník mal byť určený pre stravníkov ŠJ, cudzích

stravníkov a možných stravníkov o kvalite stravy v ŠJ ZŠ a MŠ vo Valaskej Belej.

Predseda stavebnej komisie na tomto stretnutí predložil dotazník k prieskumu spokojnosti

stravníkov s kvalitou služieb školskej jedálne pri MŠ a  ZŠ vo Valaskej Belej. Jednotlivý

členovia sociálnej a zdravotnej komisie ho pripomienkovali. Následne bol prepracovaný

a zaslaný predsedovi sociálnej a zdravotnej komisií, ktorí ho použil na preskum spokojnosti

stravníkov.

10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej, ktoré sa konalo dňa
27.októbra 2011

Na tomto zasadnutí boli prerokovávané nasledovné žiadosti, ktoré preverovala stavebná
komisia:

1. Žiadosť Stanislava Beňu, Valaská Belá 206 o úpravu kanála.

2.  Žiadosť Ferdinanda Cigánika a manželky Denisy, Valaská Belá 687 o zavedenie obecného

rozhlasu a verejného osvetlenia na ulici pri cintoríne.

3. Žiadosť Júliusa Kunu, Valaská Belá 398 o opätovné prejednanie žiadosti na odkúpenie

parcely.

Na základe žiadostí obyvateľov obce, boli starostom obce a predsedom stavebnej komisie dňa

19.10. 2011 preverené žiadosti a následne vykonané obhliadky jednotlivých miest, ktoré boli

predmetom týchto žiadostí. Vyjadrenie stavebnej komisie k jednotlivým žiadostiam ( Príloha

č. 7 ).

3. Prílohy

Príloha č. 1: Návrh členov do komisie pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie
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Príloha č. 2: Správa zo zasadnutia komisie výstavby a ŽP

Príloha č. 3: Správa z návštevy MŠ vo Valaskej Belej

Príloha č. 4: Správa zo zasadnutia stavebnej komisie a vyjadrenie stavebnej komisie
                    k žiadostiam obyvateľov obce Valaská Belá

Príloha č. 5: Správa stavebnej komisie o prešetrení žiadostí obyvateľov Valaskej Belej
                    a užívateľov nehnuteľností na lazoch Valaskej Belej a vyjadrenie stavebnej
                    komisie k týmto žiadostiam.

Príloha č. 6: Správa stavebnej komisie pri OZ vo Valaskej Belej

Príloha č. 7: Správa stavebnej komisie pri OZ vo Valaskej Belej


	Správa o činnosti komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia za rok 2011
	Správa o činnosti komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia za rok 2011
	1.   Úvodné ustanovenia .......................................................................................................... 3
	1.1 Poslania komisií .................................................................................................................. 3
	1.2 Základné funkcie komisií .................................................................................................... 3
	1.3 Práva a povinnosti predsedu a členov komisií .................................................................... 3
	1. Úvodné ustanovenia
	1.1 Poslania komisií
	1.2 Základné funkcie komisií
	1.3 Práva a povinnosti predsedu a členov komisií


	Príloha č. 1: Návrh členov do komisie pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie

