ZÁPISNICA
Z

|. riadneho zasadania komisie výstavby a územného plánovania zo dňa 20.07 2017

Prítomní členovia komisie:
lng.arch.Anna Mäkká,Tomáš Žák,Matej Nemček,|ng.Anna Dupkalová,Vincent Nemček
Zapisovatelka :Ing Anna Dupkalová

Program komisie:

1.0tvorenie zasadania komisie
2.Prerokovanie sťažnosti a žiadosti občanov

.

3.Rekapitulácia nových úloh + diskusia
5.Záver

1.Komisiu viedol predseda komisie p.Vincent Nemček

2.Žladosti občanov
-Žiadosť p.Erika Haasová
Pani Haasová podala žiadosť s podpismi spoluobčanov o 2ks spomaľovacích retardérov
z dôvodu rýchlej jazdy vodičov po miestnej komunikácii.

Stanovisko komisie:
Komisia odporúča montáž spomalovacich retardérov a navrhuje preveriť na VUC možnosť
umiestnenia retardérov na hlavnej v obci Nesluša
—

Sťažnosť p.Nekorancovej

Pani Nekorancová podala sťažnosť na odpratanie neporiadku p.Pierona

Stanovisko komisie:
Komisia doporučuje pani starostke predvolať obidve stránky na OU a pokúsiť sa vykonať
pokus o zmier medzi p.Nekorancovou a p.Pieronom

—

Žiadosť p.Žabkovej

Pani Žabková žiada o povolenie stavby

Stanovisko komisie:
Nakoľko komisia neudeľuje povolenia na výstavbu je potrebné aby sa žiadateľka obrátila na

Stavebný úrad v Kys.Novom Meste
-

Žiadosť p.Ervina Zajaca

Pán Zajac žiada () dodanie makadamu nakoľko mu povrchová voda stekajúca z lúk ničí

príjazdovú cestu

k

pozemku

Stanovisko komisie:
Komisia nesúhlasí so žiadosťou nakoľko obec nie je zodpovedná za množstvo vody počas
dažďa.
-

Posunutíe žiadosti z komisie PLVH ohľadom sťažnosti ingJaroslav Kráľa

Ing.Král opätovne podal sťažnosť ,ktorou sa už v minulosti komisia výstavby a ÚP zaoberala
a doporučila stanovisko ako daný problém vyriešiť.Pravdepodobne Ing.Král nie je spokojný
s

doporučením komisie a preto odporúčame aby sa obrátil na orgány činné v trestnom

konanL

3.Rekapitulácia nových úloh +Diskusia
Vincent Nemček informoval o príprave zasadania komisie ohľadom Územného plánu.
-

Nakoľko sa blíži termín ukončenia podávania žiadostí o zmenu a doplnky Územného

plánu obce Nesluša na základe prijatého VZN, je potrebné pripraviť v súčinnosti
s komisiou PLVH zasadnutie na ktorom sa posúdia žiadosti občanov o zmenu
a doplnky ÚP. Bude potrebné MTZ v zmysle projektora aby bolo možné jednotlivé
parcely identifikovať a posúdiť vhodnosť zaradenia pozemkov do ÚP.
Predbežný termín bol stanovený na mesiac september 2017.
-

-

Žiadosť p.Mäkkého ohľadom hradenia parcely 1617/3 nebola prejednávaná nakoľko
zaujatosť p.Marčanovej komisia neposudzuje a nebolo možné sa 5 p. Mäkkým

zkontaktovať.
Komisia žiada p.starostku o podanie písomného vyjadrenia pánovy Mokošákovy ako
odpoveď na jeho podanú žiadosť ohľadom kanála medzi hlavnou cestou a jeho
oplotenim. K dnešnému dňu nedostal žiadnu odpoveď.

4.Záver..

