
 

 
Komisia ochrany verejného poriadku: 

 

Predseda: Adriana Muráňová 

 

Členovia: Ľubica Uličná 

Ing. Matej Čukan 

Ing. Ján Kamenský 
 

Komisia ochrany verejného poriadku je stálym, poradným, iniciatívnym a 

kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva. 
 

1. Sleduje stav verejného poriadku v obci a navrhuje konkrétne opatrenia na jeho 

zlepšenie. 

2. Spolupracuje pri riešení problémov, ktoré sú v obci podané ako podnety občanov. 

3. Pozýva na zasadnutie komisii konkrétne osoby, ktoré sa riešia v súvislosti 

s podaním a riešením podnetov. 

4. Spolupracuje pri riešení problémov týkajúcich sa chovu domácich zvierat – psov, 

mačiek, oviec, kôz, ošípaných a iných. 

5. Sleduje a dbá na dodržiavanie verejného poriadku – spolupracuje s políciou. 

6. V prípade narušenia občianskeho spolunažívania a susedských vzťahov, pôsobí 

ako mediátor pre dosiahnutie zmieru. 

7. Dáva podnety na riešenie priestupkov – rušenie nočného kľudu, verejné 

pohoršenie, obťažovanie hlukom, zaujatie a znečisťovanie verejného priestranstva. 

 

 

Komisia kultúry, športu a vzdelávania: 

 

Predseda: Ing. Ľubomír Belobrad 

 

Členovia: Eva Schlégerová 

Miroslav Dulovec 

Dušan Čatloš 

Ing. Barbora Papajová 

Roman Zubčák 

 
 

Komisia kultúry, športu a vzdelávania je stálym, poradným, iniciatívnym a 

kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva. 
          

1. Spolupracuje so školskými radami za účelom skvalitnenia výchovno-

vzdelávacieho procesu. 

2. Vyjadruje sa k mládežníckym aktivitám a k aktivitám samosprávy zameraných na 

deti a mládež. 



3. Sleduje na území obce účelné vytváranie možností pre výstavbu a prevádzku 

športových a rekreačných zariadení. 

4. Organizačne napomáha pri organizovaní celoobecných športových, spoločenských 

a kultúrnych podujatí. 

5. Komisia hľadá možnosti a aktívne sa podieľa na získavaní finančných 

prostriedkov pre rozvoj športu v obci. 

6. Odporúča prerozdelenie finančných dotácií pre športové kluby a občianske 

združenia na území obce v súlade s platným VZN. 

7. Pripravuje projekty postupného oživovania spoločenského života v obci. 

8. Zaujíma stanoviská k návrhom pomníkov a pamätných tabúl v obci. 

9. Vyjadruje sa k činnosti kultúrnych a spoločenských organizácií v obci. 

10. Vyvíja aktivity na podporu aktívneho cestovného ruchu. 

 

 

Komisia výstavby, územného plánovania a ochrany životného prostredia: 

 

Predseda: Ing. Matej Čukan 

 

Členovia: Adriana Muráňová 

Stanislav Žiška 

Peter Šeďo 
 

Komisia výstavby, územného plánovania a ochrany životného prostredia je 

stálym, poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva. 

   

1. Podieľa sa na aktualizácii územného plánu – pripomienky a návrhy, iniciuje 

obstaranie podrobnejšej dokumentácie t.j. územný plán.  

2. Podáva stavebnému úradu podnety na prejednávanie priestupkov a ukladanie 

pokút. 

3. Spracováva  priority  trvalo udržateľného rozvoja obce. 

4. Navrhuje  spracovanie koncepcie ochrany prírody aj pamiatok na území obce. 

5. Doporučuje  stanovisko k návrhom dohôd o prenájme nehnuteľného majetku 

obce s ohľadom na účel využitia a stavebno-technického riešenia. 

6. Vyjadruje sa k nakladaniu s odpadmi. 

7. Spolupracuje s obcou  pri príprave a realizácii dopravných stavieb na území obce 

a vyjadruje sa k rozhodujúcim stavbám obecného  charakteru. 

8. Doporučuje a navrhuje riešenia  opráv a údržby komunikácií na území obce. 

 

 

Komisia sociálna: 

 

Predseda: Ľubica Uličná 

 

Členovia: Katarína Šušlíková 

Jaroslav Čupka  

Peter Šeďo 

Marek Zachar 



 
 

Sociálna komisia je stálym, poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom 

obecného zastupiteľstva. 
 

1. Zaoberá sa sociálnou problematikou v obci a vyjadruje sa k nej najmä z hľadiska 

prevencie. 

2. Sleduje sociálnu problematiku osamelých, starých a chorých občanov so 

zameraním na budovanie  opatrovateľskej služby. 

3. Podieľa sa na riešení sociálnej problematiky opustených detí a sirôt, iniciuje 

riešenie prípadov v spolupráci so všetkými organizáciami, zameranými na danú 

problematiku. 

4. Napomáha skvalitňovaniu a rozširovaniu starostlivosti o sociálne postihnutých 

občanov prostredníctvom návrhov na rozvoj poradenských služieb, právnej 

pomoci. 

5. Iniciuje možnosť riešenia sociálnej problematiky prostredníctvom charitatívnych 

inštitúcií a nadácií. 

6. Vyjadruje sa k návrhom týkajúcich sa bytových záležitostí. 

7. Posudzuje žiadosti občanov o pridelenie nájomných bytov a dáva odporučenia 

obecnému zastupiteľstvu ku schváleniu pridelenia nájomného bytu. 

8. Spolupracuje so zamestnancami obce pri riešení nájomníkov, ktorí si neplnia 

záväzky uvedené v zmluve voči obci. 

 

 

Finančná komisia 

 

Predseda: Miroslav Krčula 

 

Členovia: Milan Majer 

Peter Šeďo 
 

Finančná komisia je stálym, poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom 

obecného zastupiteľstva. 
 

1. Aktívne spolupracuje pri tvorbe rozpočtu 

2. Vyjadruje sa k záverečnému účtu obce 

3. Vyjadruje sa k správe o hospodárení obce za príslušný rok 

4. Posudzuje pripomienky občanov k tvorbe obecného rozpočtu 

 


