Štatút Komisie pre výstavbu, rozvoj a životné
prostredie obce Dolné Lovčice
Článok I
Zriadenie komisie
1. Obecné zastupiteľstvo obce Dolné Lovčice (ďalej aj „OZ“) môže v zmysle § 15 ods. 1
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s §
19 štatútu obce Dolné Lovčice zriaďovať obecné komisie, ako svoje stále alebo dočasné
poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
2. V nadväznosti na uvedenú kompetenciu zriaďuje obecné zastupiteľstvo v Dolných
Lovčiciach uznesením OZ č.: 9/2020, z 07.02.2020 Komisiu pre výstavbu, rozvoj
a životné prostredie obce Dolné Lovčice.
Článok II
Zloženie komisie
1. Komisia je zložená minimálne z 2 poslancov obecného zastupiteľstva a z obyvateľov
obce zvolených do komisie obecným zastupiteľstvom, pričom musí mať nepárny počet
členov, a to minimálne 5 členov, vrátane predsedu a tajomníka (ak bol zvolený).
2. Ďalšie podrobnosti o zložení komisie upravuje Rokovací poriadok komisií Obecného
zastupiteľstva v Dolných Lovčiciach, prijatý uznesením OZ č. 44/2019 zo 07.08.2019.
Článok III
Poslanie komisie
1. Komisia je poradný, iniciatívny a kontrolný orgán obecného zastupiteľstva v oblasti
výstavby a rozvoja obce.
2. Vypracúva stanoviská k návrhom územnoplánovacích podkladov a k návrhom
územnoplánovacej dokumentácie, ako aj k návrhom ich zmien.
3. Vyjadruje sa k Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Dolné
Lovčice a k obdobným programovým a riadiacim dokumentom, ktoré sa týkajú obce,
ako aj k investičným plánom obce v oblasti územného rozvoja a výstavby, v súvislosti
s čím prerokúva návrhy na realizáciu projektov v tejto oblasti a navrhuje ich prioritu
v časovom i finančnom plnení.
4. Poskytuje odborné stanoviská komisii pre riešenie sťažností a verejný poriadok
v prípade sťažností občanov týkajúcich sa stavebnej problematiky.
5. V spolupráci so stavebným úradom vykonáva kontrolnú činnosť v oblasti výstavby.
6. Navrhuje, resp. sa vyjadruje k architektonickej úprave verejných priestranstiev.
7. Navrhuje z radov svojich členov zástupcu/zástupcov do komisií pre výber dodávateľov
a poskytovateľov služieb jednotlivých investičných projektov.
8. Plní ďalšie úlohy súvisiace s činnosťou v oblasti výstavby a územného plánovania.
9. Vyjadruje sa k návrhom zásad ochrany a tvorby životného prostredia v obci.

10. Zastupuje záujmy verejnosti na úseku regionálneho rozvoja, územného plánovania
a životného prostredia v obecnom zastupiteľstve.
11. Komisia má právo kontrolovať plnenie VZN obce vzťahujúce sa na oblasť jej činnosti.
12. Na svoje rokovanie môže komisia v prípade potreby prizvať zamestnancov obecného
úradu za účelom podania vysvetlenia.
Článok IV
Orgány komisie, rokovanie komisie a členstvo v komisii
1. Podrobnú úpravu orgánov komisie, rokovania komisie a členstva v komisii obsahuje
Rokovací poriadok komisií Obecného zastupiteľstva v Dolných Lovčiciach, prijatý
uznesením OZ č. 44/2019 zo 07.08.2019.
2. Komisia sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za rok. Jej zasadnutia zvoláva
predseda komisie, pričom v súlade s Rokovacím poriadkom komisií Obecného
zastupiteľstva v Dolných Lovčiciach:
Predseda komisie najmä
a) riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh
a pripravuje program zasadnutí komisie,
b) zostavuje návrh plánu činnosti komisie,
c) organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva,
d) zastupuje komisiu navonok.
Tajomník komisie (ako bol zvolený) najmä
a) v prípade neprítomnosti predsedu komisie riadi a organizuje prácu komisie,
zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, spoločne s predsedom komisie pripravuje
program zasadnutí komisie,
b) plní si povinnosti a kompetencie člena komisie,
c) v spolupráci s predsedom komisie organizuje spoluprácu komisie s ostatnými
komisiami obecného zastupiteľstva.
Členovia komisie sa najmä
a) pravidelne zúčastňujú na zasadnutiach komisie,
b) spolupracujú pri príprave materiálov na rokovanie komisie,
c) zúčastňujú sa kontrolnej činnosti komisie,
d) majú právo iniciatívne predkladať návrhy.
Členstvo v komisii je dobrovoľné, pričom predseda komisie navrhne obecnému
zastupiteľstvu odvolanie člena komisie, ak sa nezúčastní tri krát po sebe zasadnutia
komisie.

