
Správa o činnosti komisie životného prostredia,  

verejnoprospešných služieb a verejného poriadku 

pri obecnom zastupiteľstve v Močenku 
                                       za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017 

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

Obecné zastupiteľstvo v Močenku na svojom zasadnutí prerokovalo a prijalo uznesenie  

č. 13/U/2014 o schválení predsedov a členov odborných komisií, teda aj 

Komisiu životného prostredia, verejnoprospešných služieb a verejného poriadku   

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 bola 

zriadená, ako poradný orgán obecného zastupiteľstva v Močenku.  

 

Komisia životného prostredia, verejnoprospešných služieb a verejného poriadku zasadala 

v období za ktoré sa predkladá správa 5 - krát a medzi ťažiskové oblasti činnosti komisie 

patrí sledovať stav verejného poriadku a občianskeho spolunažívania v našej obci a 

navrhovať riešenia na ich zlepšenie. Na svojich zasadnutiach riešila sťažnosti od občanov, 

prerokovala rôzne žiadosti od občanov, riešila sporné situácie, susedské spory, ktoré boli 

smerované pre komisiu životného prostredia, verejnoprospešných služieb a verejného 

poriadku, informovala a zaoberala sa funkčnosťou kamerového systému v našej obci.         

 

Komisia sa okrem iného na svojich zasadnutiach zaoberala aj výrubom stromov, ktoré 

vždy riešila na tvare miesta za prítomnosti žiadateľov a podľa skutkového stavu 

doporučovala a navrhovala ďalší postup a riešenia. Riešila aj sťažnosť postriekania 

vinohradu v lokalite Vinohrady KÚ Močenok. Aj v tomto prípade riešila sťažnosť na tvare 

miesta, aby vedela zaujať správne stanovisko k sťažnosti. Teda, komisia vždy dané 

sťažnosti posudzovala a riešila na tvare miesta za prítomnosti sťažovateľov, žiadateľov z 

dôvodu objektívneho posúdenia sťažnosti alebo žiadosti. Komisia na svojich zasadnutiach 

prerokovávala aj návrhy VZN obce Močenok.       

 

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

komisie niektoré problémy riešim aj s vedením obce. Zároveň chcem opäť pripomenúť, že 

komisia životného prostredia, verejnoprospešných služieb a verejného poriadku je len 

poradným orgánom obecného zastupiteľstva a nie je správnym orgánom na riešenie 

priestupkov.   

 

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

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

sťažností zodpovedne, svedomito a zaujať vždy to najsprávnejšie stanovisko. 

 

Močenok, 15.03.2018 

      

                                                                                         Jozef  B E N Č Í K                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                            predseda komisie  


