
Zápisnica č. 2/2020
z rokovania Komisie životného prostredia a územného plánovania

Obecného zastupiteľstva v Nesluši konaného dňa 29.4.2020

Program : 
1. Otvorenie – predseda komisie.
2. Schválenie programu.
3. Podnety, žiadosti, sťažnosti zo strany občanov, členov komisie, obecného úradu (M. Drnda, J.
Kučera, Ing. P. Uher ..... a ďalšie).
4. Diskusia 
5. Záver.

Zápis z priebehu rokovania :

1. Otvorenie, 15:00 hod.
Rokovanie komisie otvoril a viedol predseda komisie Ing. Ján Vojtek. Komisie sa zúčastnili: Ing. Ján
Vojtek ml., Ing. Ján Vojtek star.,  Mgr. Peter Piják + 2x sekretár. Komisia bola uznášania schopná.

2.  Schválenie programu.
Členovia komisie schválili navrhnutý program
(za: hlasovali  3 členovia komisie, proti:  nebol žiaden člen komisie,  zdržal sa:  nebol žiaden člen
komisie)

Komisia  životného  prostredia  a  územného  plánovania  obce  Nesluša  prijala  nasledovné
uznesenia :

3.  Podnety, žiadosti, sťažnosti zo strany občanov, členov komisie, obecného úradu:
a)  Monika  Kormanová,  bytom  Nesluša  č.  536  –  žiadosť  o  trvalé  parkovanie-   Žiadosť  o
povolenie osobného užívania verejného priestranstva- trvalé parkovanie vozidla
Pani Monika Kormanová podala dňa 27.04.2019 žiadosť o trvalé parkovanie na  pozemku KNE
833/1 (obecná komunikácia) pred rodinným domom 536 z dôvodu, že v rodinnom dome má trvalý
pobyt, bývajú tam 3 generácie a nezmestia všetky osobné motorové vozidlá na svoj pozemok.
Komisia sa oboznámila s  predloženou žiadosťou a neodporúča Obecnému zastupiteľstvu v
Nesluši schváliť žiadosť pani M. Kormanovej, nakoľko žiada o parkovacie miesto na obecnej
komunikácií.
(za:  hlasovali  3  členovia  komisie,  proti:  nebol  žiaden člen  komisie,  zdržal  sa:  žiaden člen
komisie)

b) Miroslav Drnda, bytom Nesluša č. 346 – žiadosť o trvalé parkovanie-  Žiadosť o povolenie
osobného užívania verejného priestranstva- trvalé parkovanie vozidla
Pán Miroslav Drnda podal dňa 15.04.2020 žiadosť o trvalé parkovanie vedľa bytového domu č. 838
z dôvodu, že je dlhodobo chorý, má ZŤP a potrebujú mať auto čo najbližšie k domu z dôvodu
privezenia a odvozu k lekárom.
Komisia sa oboznámila s predloženou žiadosťou a nezaujíma k tejto žiadosti žiadne stanovisko
do doby kým žiadateľ nedoplní svoju žiadosť o situačný nákres požadovaného miesta.
(za:  hlasovali  3  členovia  komisie,  proti:  nebol  žiaden člen  komisie,  zdržal  sa:  žiaden člen
komisie)



c) Jakub Kučera, bytom Ochodnica 820- žiadosť o umiestnenie zberných nádob na separovaný
odpad
Pán Jakub Kučera  podal  dňa  21.02.2020 žiadosť  o  umiestnenie  zberných nádob na  separovaný
odpad  k  hotelu  Les,  ktorý  má  v  prenájme.  Žiadosť  podal  z  dôvodu  tvorby  veľkého  množstva
separovaného odpadu.
Komisia sa oboznámila s predloženou žiadosťou a odporúča Obecnému zastupiteľstvu žiadosť
schváliť, umiestniť k hotelu Les zberné nádoby na separovaný odpad avšak len v prípade, že
pán J. Kučera predloží OcÚ uzatvorenú zmluvu so spoločnosťou na likvidáciu odpadu.
(za:  hlasovali  3  členovia  komisie,  proti:  nebol  žiaden člen  komisie,  zdržal  sa:  žiaden člen
komisie)

d)  Ing.  Peter  Uher  a Ing.  Jana  Uhrová,  bytom Revolučná 2820/27  Kysucké  Nové  Mesto  –
žiadosť (č. 246/2020) o zmenu v územnom pláne obce Nesluša 
Žiadatelia  žiadajú  o zahrnutie  parcely  č.  KNC  1431 v kat.  ú.  Nesluša  do  najbližších  zmien
a doplnkov územného plánu ako plochu pre výstavbu rodinného domu. 
Komisia sa oboznámila s predloženou žiadosťou a neprijala k žiadosti konečné stanovisko. 
(za: hlasovali – 1 člen komisie, proti: 1 člen komisie, zdržal sa: 1 člen komisie)

e) Anna Drndová, bytom Nesluša 878  – žiadosť (č. 565/2020) o odkúpenie pozemku. 
Žiadateľka   žiada  Obec  Nesluša  o odpredaj  časti  obecného  pozemku  č.  KNC  401/1,  ktorej
vlastníkom je Obec Nesluša v podiele 1/1. Ako dôvod uvádza, že po zameraní miestnej komunikácie
geodetom im bolo oznámené, že ich plot v určitých častiach zasahuje do obecnej komunikácie. 
Komisia  sa  oboznámila  s  predloženou žiadosťou a neodporúča Obecnému zastupiteľstvu v
Nesluši  schváliť zámer kúpy časti pozemku č. KNC 401/1. Komisia odporúča zámenu časti
miestnej komunikácie za časť pozemku žiadateľky č.  KNC 416. Komisia navrhuje zámenu
v nasledovnom rozsahu   –  zamení  sa  pozemok ohradený  oplotením A.  Drndovej  max.  po
plynovú  skrinku,  ktorá  je  osadená  v oplotení,  zvyšná  časť  oplotenia  bude  odstránená
a uvoľnený  pozemok  bude  zasa  súčasťou  komunikácie.  Žiadateľka  zamení  zodpovedajúcu
výmeru  časti  svojho  pozemku  č.  KNC  416  v mieste,  kde  pozemok  č.  KNC  416  hraničí
s pozemkami  č.  KNC  417  a 401/1.  Komisia  navrhuje,  aby  náklady  na  vyhotovenie
geometrického  plánu  a zápisu  zmien  v katastri  nehnuteľností  boli  uhradené  v polovici
žiadateľkou a v polovici Obcou Nesluša. 
(za: hlasovali 3 členovia komisie, proti: žiaden člen komisie, zdržal sa: žiaden člen komisie

Na rokovanie sa dostavila Lenka Ondrušková. 

f)  Obecný  úrad  predložil  komisii  na  vedomie  zoznam  všetkých  žiadateľov,  ktorí  žiadali
o zmenu územného plánu. 
Komisia navrhuje Obecnému zastupiteľstvu v Nesluši, aby schválilo nasledovný postup obce
pri zmene územného plánu – obec zabezpečí, aby boli všetci žiadatelia oboznámení o tom, že
Obec začína realizáciu doplnku územného plánu písomne a tiež o tom, že v zmysle VZN č.
8/2016 budú musieť všetci žiadatelia uhradiť poplatok (50 % spoluúčasť na úhrade nákladov
spojených s vykonaním zmien a doplnkov územného plánu). 
(za: hlasovali 4 členovia komisie, proti: žiaden člen komisie, zdržal sa: žiaden člen komisie)

4. Diskusia 
V diskusii  sa  členovia  komisie  zaoberali  systémom  zberu  a zvozu  komunálneho  odpadu
v zastavanom území obce ale i v extraviláne obce. Počas diskusie bolo zistené, že navrhovaný
zber  a zvoz  kom.  odpadu  v osadách  (  v extraviláne  obce)  2x  ročne  –  v mesiacoch  máj
a september by nebol dostačujúci a preto komisia navrhuje Obecnému zastupiteľstvu v Nesluši



navýšiť počet zvozov v období od 1.5.2020 do 31.10.2020 tak, že zvoz sa bude uskutočňovať 1x
za mesiac. 
 
5. Záver, 16:30 hod.
Predseda komisie poďakoval za účasť a ukončil rokovanie komisie.
   
V Nesluši dňa 30.4.2020

Zapísali :
Ing. Jana Škutová - sekretár komisie     
Ing. Andrea Šímová – sekretár komisie  Ing. Ján Vojtek

predseda komisie


