
O B E C    K U C H Y Ň A 
Obecný  úrad, 900 52 Kuchyňa č. 220 

 

 

KOZ 2 - Komisia pre životné prostredie a dopravu 
 

Predseda:   Ing. Silvia Ondrovičová 

Členovia:   František Baček, Martin Ambra, Ing. Zlatica Janečková, Ivan Gažo 

Zapisovateľka:  Gabriela Stehlíková 

 

Vznik:  
Uznesenie č. 5/14, bod E b), bod F b), z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

obce Kuchyňa zo dňa 10.12.2014  

 

 

Plán činnosti KOZ 2 na obdobie 2015 – 2018 

Komisia bude priebežne:  

 prejednávať a prezentovať stanoviská členov komisie v OZ k žiadostiam o kúpu, 

odpredaj, prenájom nehnuteľností, príp. k iným žiadostiam týkajúcim sa nehnuteľného 

majetku vo vlastníctve obce,  

 prerokovávať materiály predkladané do obecného zastupiteľstva a zaujímať k nim 

svoje stanoviská, 

 podieľať sa na príprave a prerokovávať návrhy všeobecne záväzných nariadení, príp. 

iných právnych noriem a predpisov obce a zaujímať k nim stanoviská, 

 sledovať stavebnú činnosť v obci, aby sa rozvíjala v zmysle územného plánu obce a na 

základe riadnych stavebných konaní vydaných stavebným úradom,    

 spolupôsobiť pri riešení podnetov a sťažností občanov z pohľadu životného prostredia 

a dopravy a tiež susedských sporov súvisiacich so stavebnou činnosťou, 

 podávať stanoviská ku kapitálovým výdavkom obce pred ich schvaľovaním v OZ 

a navrhovať úpravy rozpočtu obce, 

 spolupôsobiť pri riešení majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod obecnými 

budovami ako je požiarna zbrojnica, bývalá budova MŠ, základná škola, budova 

školskej jedálne a materskej školy, telocvičňa a kotolňa ZŠ  

 riešiť, dávať odporúčania a zaujímať stanoviská k investičnej výstavbe v obci, 

 predkladať návrhy na stavebné úpravy, opravy a udržiavacie práce na nehnuteľnom 

majetku obce, 

 dohliadať nad priebehom investičnej výstavby obce a tiež nad priebehom stavebných 

úprav, opráv a udržiavacích prác na nehnuteľnom majetku obce, po ich schválení        

v OZ, 

 zúčastňovať sa v komisiách pre zabezpečovanie verejných obstarávaní,  

 monitorovať námety občanov k možným zmenám územného plánu a v prípade potreby 

predložiť obecnému zastupiteľstvu stanovisko k potrebe doplniť územný plán obce, 

príp. námety na ďalšie plány možného rozvoja obce, 

 vyjadrovať sa k návrhom na zmeny a doplnky územného plánu obce,  

 monitorovať stav dopravného značenia miestnych komunikácií a následne navrhnúť 

jeho doplnenie, príp. umiestnenie technických zariadení na spomalenie, resp. meranie 

rýchlosti,  



 monitorovať situáciu a stav miestnych komunikácií, chodníkov, priekop, odvodňo-

vacích kanálov, odporúčať postupnosť ich opráv s prihliadnutím na možnosti rozpočtu 

obce,  

 monitorovať stav verejného osvetlenia v obci, o svojich zisteniach informovať obecný 

úrad, overovať stav odstránenia porúch a zistených nedostatkov, 

 monitorovať nakladanie s odpadom v obci, o svojich zisteniach informovať obecný 

úrad, overovať stav odstránenia zistených nedostatkov, 

 získavať poznatky a informácie o činnostiach s negatívnym dopadom na životné 

prostredie v obci, navrhovať opatrenia a podnety na riešenia, 

 podávať podnety na zabezpečenie poriadku a čistoty v uliciach, verejných 

priestranstvách a verejne prístupných miestach, 

 navrhovať a odporúčať výrub stromov v obci a kontrolovať dodržiavanie náhradnej 

výsadby po výrube stromov, 

 spolupracovať s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva v obci, 

 plniť ďalšie úlohy vyplývajúce z uznesení obecného zastupiteľstva. 

 

 

Zasadnutia komisie:  

podľa potreby‚ min. 4x ročne /marec, jún, september, december/  

 

 

 

Spracoval:  

Ing. Silvia Ondrovičová, predseda KOZ 2  

 

 

 

 

 


