Základné vymedzenie poslania komisie MsZ
Komisia výstavby, životného prostredia a pre dozor nad projektami
1.

Činnosť komisie v oblasti výstavby
a) podielať sa na rozvoji mesta,
b) prerokovanie rozvojových plánov, územného plánu, zmeny a doplnky plánov,
majetkovo-právne záležitosti, využitie verejných priestranstiev,
c) sledovanie vlastnej investičnej činnosti mesta v záujme zabezpečenia potrieb
obyvateľov mesta,
d) usmerňovanie investičnej činnosti právnických a fyzických osôb v meste z hľadiska
efektívneho využitia miestnych zdrojov a záujmov obyvateľov mesta,
e) sledovanie stavebnej činnosti v meste, povoľovanie stavieb, podnety na výkon
štátneho stavebného dohľadu,
f) kontrola územného plánu, jeho zmien a doplnkov, výkon stavebného poriadku,
plnenie rozvojového plánu mesta,
g) iniciovanie návrhov VZN mesta v oblastiach kompetencií komisie,
h) podielať sa na vypracovávaní koncepcie rozvoja jednotlivých častí mesta,
i) posudzovanie jednotlivých žiadostí fyzických a právnických osôb na prevod
nehnuteľností vzhľadom k ich investičným zámerom,
j) doporučenie riešenia v oblasti verejného osvetlenia, zásobovania vodou a odvádzania
odpadových vôd,
k) vyjadrenie k výstavbe z hľadiska dopravy v meste, rekonštrukcii, údržbe miestnych
komunikácií, parkovísk a chodníkov, vrátane dopravného značenia a čistenia,
l) podielať sa na vytvorení architektonicko-urbanistickej koncepcie celomestského
charakteru,
m) podporovať a kontrolovať dodržanie koncepcie rozvoja inžinierskych sietí a
energetických zdrojov v meste,
n) posudzovať stavby z hľadiska účelu a budúcej prevádzky,
o) pomáhať správu a údržbu miestnych historických pamiatok.

2.

Činnosť komisie v oblasti ochrany životného prostredia
a) tvorba a ochrana životného prostredia a starostlivosť o verejnú zeleň,
b) ochrana poľnohospodárskej pôdy, lesov, vodných plôch a zachovanie prírodných
hodnôt,
c) tvorba a ochrana zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce obyvateľov
mesta,
d) ochrana pred nadmernými emisiami, pachom a hlukom,
e) sledovanie problematiky chovu psov a domácich zvierat v meste,
f) podielať sa na správe, tvorbe, údržbe a zveľaďovaní verejnej zelene,
g) návrhy k odpadovému hospodárstvu mesta – komunálny odpad, separovaný zber,
poplatky za tuhý komunálny odpad vrátane návrhu cien za tuhý komunálny odpad,
h) zásobovanie vodou a odvádzanie zrážkových a odpadových vôd,
i) posúdenie žiadosti na výrub drevín, orezávok, návrh náhradnej výsadby v meste a
podielať sa na všeobecnom výsadbovom pláne mesta,

j) stavebné projekty – ich posudzovanie z hľadiska vplyvu na ŽP (napr. stavebná
úprava verejných priestranstiev, projekty budov a vhodnosť ich začlenenia do
existujúcej zástavby, atď.),
k) iniciovanie návrhov VZN mesta súvisiace s problematikou životného prostredia.
3.

Činnosť komisie v oblasti dohľadu nad projektami
a) podporovanie projektových zámerov na regionálny rozvoj,
b) informovanie MsZ o podaných projektoch a realizácii projektov v meste,
c) podporovanie podaných projektov na príslušných inštitúciach,
d) posudzovanie projektov z hľadiska efektívnosti pre mesto a mestskú časť,
e) posudzovanie zabezpečenia spolufinancovania projektov zo strany mesta v úzkej
spolupráci s komisiou finančnou a správy mestského majetku,
f)
vyjadruje sa k projektom na čerpanie
fondov z EÚ, grantov a podporných programov ministerstiev.

