
� 


PLÁN ČINNOSTI 
vo volebnom období 2022 - 2026 

Zloženie komisie


Náplň práce a úlohy komisie:


1. Komisia je zriadená na celé štvorročné volebné obdobie ako odborný poradný orgán 
obecného zastupiteľstva a starostu obce pre určenú oblasť. Komisia pripravuje odporúčania, 
návrhy a stanoviská z činností, ktorým sa venuje. Komisia môže vykonávať kontrolu v 
oblastiach, pre ktoré bola zriadená a v rozsahu určenom obecným zastupiteľstvom


2. Komisia plní poradnú, iniciatívnu a kontrolnú funkciu v oblasti svojej pôsobnosti, vypracováva 
návrhy, stanoviská a podnety na riešenie 	záležitostí a to predovšetkým k:


a) materiálom predloženým obecným zastupiteľstvom a starostom obce

b) podnetom od občanov, organizácií, právnických osôb a pod.

c) ostatným predloženým materiálom, ktoré spadajú do jej pôsobnosti

d) k aktuálnym problémom v obci

e) dáva podnety na vypracovanie návrhov všeobecne záväzných nariadení obce resp. ich 

úpravu

f) podieľa sa na tvorbe podkladov pre návrh rozpočtu obce	 

g) iniciuje odbornú diskusiu k aktuálnym problémom v oblasti územného plánovania, 	

výstavby, dopravy a životného prostredia

h) kontroluje dodržiavanie všeobecno záväzných nariadení

i) dohliada na investičnú a podnikateľskú činnosť obce 



3. Komisia plní tieto hlavné úlohy:

a) Posudzuje architektonicko-urbanistickú koncepciu rozvoja obce a jej jednotlivých častí, 

predkladá návrhy na vytváranie podmienok pre udržateľný rozvoj a zlepšovanie životného 
prostredia v obci, podieľa sa na formulovaní a schvaľovaní územno-plánovacej 
dokumentácie obce, jej aktualizácií, zmien a doplnkov


b) Posudzuje koncepciu rozvoja inžinierskych sietí, dopravnej infraštruktúry a energetických 
zdrojov, kontroluje správu a údržbu inžinierskych sietí, dopravnej infraštruktúry a 
energetických zdrojov, posudzuje zmeny organizácie dopravy na pozemných 
komunikáciách obce


c) Posudzuje a predkladá stanoviská v oblasti životného prostredia, odpadového a vodného 
hospodárstva, ochrany ovzdušia, starostlivosti o zeleň, ochranu prírody a krajiny


d) Predkladá stanoviská k návrhom investičných akcií z prostriedkov obce, k údržbe a 
správe miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, cintorína a nehnuteľností, ktoré 
sú v majetku obce


e) Podieľa sa na formulovaní, aktualizácii a kontrole dodržiavania VZN obce dotýkajúcich sa 
oblasti územného plánovania, výstavby, dopravy, životného prostredia a ochrany 
kultúrnych pamiatok 


Predseda: Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.

Členovia z radov poslancov: Ing. Martin Benko, Igor Čauder, Milan Mizera

Doplňujúci členovia: Ján Bibza, Ing. Martin Kovalčík, Ing. arch. Štefan Kviatkovský

Ing. Jana Matejíková, Bc. Andrea Meriačová



f) Prerokováva podnety a žiadosti občanov v oblasti svojej činnosti a dáva k nim svoje 
stanoviská


4. Komisia v rámci svojej pôsobnosti postupuje podľa zákonov, vyhlášok a noriem platných v SR,       
ktoré súvisia s jej činnosťou a to podľa:


• stavebných noriem a platného Územného plánu obce Kláštor pod Znievom

• zákona č. 50/1976 stavebný zákon

• zákona č. 135/1961 cestný zákon

• zákona č. 364/2004 vodný zákon

• zákona č. 137/2010 o ovzduší

• zákona č. 79/2015 o odpadoch

• zákona č. 543/2002 o ochrane životného prostredia

• zákona č. 49/2002 o ochrane pamiatkového fondu


5. Komisia spolupracuje s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva v nevyhnutnom rozsahu


6. Komisia zasadá minimálne raz za 3 mesiace v dopredu dohodnutých termínoch, príp. podľa 
potreby


	 a.) komisia pracuje formou verejných zasadnutí

	 b.) v prípade, že rokovanie komisie obsahuje body programu, v ktorých dochádza k 	
	 prerokovaniu informácií chránených podľa osobitných zákonov, vyhlási predsedajúci 	
	 rokovanie v týchto bodoch za neverejné


7. Náplň práce a úlohy komisie môže zmeniť príp. rozšíriť  obecné zastupiteľstvo formou 	
uznesenia


V Kláštore pod Znievom, 1. februára 2023                                       


Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.

predsedníčka komisie 


