
Správa o činnosti komisie životného prostredia,  

verejnoprospešných služieb a verejného poriadku 

pri obecnom zastupiteľstve v Močenku 
                                       za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Komisia životného prostredia, verejnoprospešných služieb a verejného poriadku pracuje 

 na základe uznesenia OcZ č. 13/U/2014  v nasledovnom zložení: 

 

 

           1. predseda komisie - Jozef Benčík 

           2. tajomník komisie - Helena Blehová 

           3. členovia komisie:   Ing. Elena Trégerová 

                                              Jozef Horváth     

                                              Bohuš Sabo                                               

 

Komisia životného prostredia, verejnoprospešných služieb a verejného poriadku 

zasadá vždy podľa potreby. Medzi ťažiskové oblasti činnosti komisie patrí sledovať stav 

verejného poriadku a občianskeho spolunažívania v našej obci, kvalitu životného prostredia a 

navrhovať riešenia na ich zlepšenie. Na svojich zasadnutiach komisia riešila rôzne sťažnosti, 

žiadosti od občanov, sporné situácie, susedské spory, úlohy vyplývajúce z pracovnej porady 

starostu obce, zaoberala sa funkčnosťou kamerového systému v našej obci, vypočula si 

zhodnotenie spolupráce našej obecnej polície s OO PZ v Močenku, ďalej riešila rôzne žiadosti 

o výrub stromov a navrhovala ďalšie riešenia.   

 

Komisia sa na svojich zasadnutiach zaoberala aj požívaním alkoholických nápojov 

u mladistvých a maloletých osôb v našej obci. Členovia komisie sa zaujímali o túto 

skutočnosť a následne doporučili pokiaľ to bude možné vykonávať výjazd do miestnych 

pohostinstiev, barov a spoločenských zariadení, kde plánujú vykonať kontrolu požívania 

alkoholických nápojov u týchto osôb. Kontrolu plánujú vykonať v spolupráci s našou obecnou 

políciou vo večerných prípadne nočných hodinách. 

 

Z predložených vecí vyplýva, že komisia pracuje systematicky a aktívne. Ako 

predseda komisie niektoré problémy riešim aj osobne s občanmi našej obce. Zároveň chcem 

pripomenúť, že komisia životného prostredia, verejnoprospešných služieb a verejného 

poriadku je len poradným orgánom obecného zastupiteľstva, nie je správnym orgánom na 

riešenie priestupkov a preto komisia len doporučuje určité riešenia.   

 

Na záver mojej správy sa chcem poďakovať všetkým členom komisie, za zodpovedný 

prístup a vykonanú prácu v komisii, nakoľko sa členovia komisie vždy snažili pristupovať k 

prejednávaniu sťažností, žiadostí zodpovedne a zaujať vždy to najsprávnejšie stanovisko. 

 

 

Močenok, 13.03.2017 

 

 

 

                                                                                               Jozef  B E N Č Í K                                                                                                                                                                                                

                                                                                                predseda komisie  

 


