Zápisnica č.10
zo zasadnutia KOMISIE ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA, VÝSTAVBY, DOPRAVY A ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA zo dňa 14.12.2015.

Prítomní:

Bc. Andrea Meriačová, František Cipár, Mgr. Kristína Zvedelová, Mgr. Erika
Cintulová, Ing. Ľudovít Smik, MVDr. Štefan Hybský, Ing. Václav Linda

Program zasadnutia:
1. Prešetrenie vlastníctva pozemku KN-C p.č.511/2, 510 – zanesené koryto potoka
2. Možnosť vybudovania Odstavnej plochy pred Materskou školou v Kláštore pod
Znievom
3. Žiadosť p. Vojtekovej Beaty o prešetrenie zákresu pozemku KN-C p.č. 247/3 v kat.
úz. Kláštor pod Znievom
4. Návrh rozpočtu na rok 2016
5. Rôzne

Zápis z rokovania komisie:

K bodu 1 –
potoka

Prešetrenie vlastníctva pozemku KN-C p.č.511/2, 510 – zanesené koryto

Komisia územného plánovania, výstavby, dopravy a životného prostredia odporúča
vyzvať vlastníka stavby k vyčisteniu koryta potôčika v časti, ktorou prechádza pod jeho
stavbou, aby nedošlo k jeho vyliatiu do okolitých pozemkov :
Dňa 11.novembra 2015 sme kontaktovali e-mailom Slovenský vodohospodárska podnik – Turiec
s otázkou, kto je povinný čistiť koryto potôčika, ktorý preteká cez pozemok v intraviláne obce a to
cez súkromný pozemok, k tejto otázke si požiadali SVP-Turiec snímku danej oblasti. Túto
snímku sme im zaslali. Dňa 18.11.2015 sme opäť kontaktovali SVP-Turiec či niečo v danej veci
zistili no zatiaľ sa neozvali. Dňa 14.12.2015 nás SVP-Turiec kontaktovali so Stanoviskom :
„Správcom toku Kláštorský je naša organizácia, čiže povinnosť čistiť tok je na nás. Avšak pri
obhliadke, vykonanej našími pracovníkmi bolo zistené, že na toku sa nachádzajú premostenia, v
jednom prípade prechádza tok pod budovou - v týchto prípadoch je v zmysle zákona povinný
vykonávať odstraňovanie nánosov vlastník premostenia, resp. budovy. „

Týmto sme dospeli k výsledku:
-

zanesené koryto pod stavbou na pozemku KN-C p.č.508/2 vyzvať vlastníka pána
Cink Peter Ing. a manželku Zdenku, bytom Čajkovského 7, Martin aby vyčistili
zanesené koryto pod touto stavbou.
viď príloha č.1

K bodu 2 – Možnosť vybudovania Odstavnej plochy pred Materskou školou v Kláštore pod
Znievom
Komisie územného plánovania, výstavby, dopravy oslovila Okresný úrad Martin,
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií k stanovisku resp. postupu pri
budovaní odstavného parkoviska :
•

Ak je to cesta III. triedy, tak je potrebné vyjadrenie ku projektovej dokumentácii na
vydanie stavebného povolenia od Okresného úradu, odboru cestnej dopravy
a pozemných komunikácií , ak je to miestna komunikácia, tak vyjadrenie naše - obce.
Ak by sme sa prácami dotýkali priamo cesty, že by sme robili dajme tomu rozkopávku
časti cesty tak potrebujeme rozhodnutie na zvláštne užívanie cesty buď teda od
Okresného úradu, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií alebo od obce.
Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií spravuje cesty II. a III.
triedy a obce spravujú miestne a účelové komunikácie.

•

Odporúčame dať vypracovať projekt na stavbu odstavného parkoviska pri Materskej
škole, ktorý je potrebné zaslať k vyjadreniu Okresnému úradu Martin, odboru cestnej
dopravy a pozemných komunikácií.
Viď príloha č.2

•

Súčasne s možnosťou vybudovania odstavnej plochy pri materskej škole sme zisťovali aj
možnosť zakúpenia dopravných zrkadiel a ich cenových relácií, ktoré sme priebežne
zisťovali na dvoch webových stránkach.
Viď príloha č.3

K bodu 3 Žiadosť p. Vojtekovej Beaty o prešetrenie zákresu pozemku KN-C p. č. 247/3
v kat. úz. Kláštor pod Znievom

Komisia územného plánovania, výstavby, dopravy a životného prostredia zistila
k žiadosti p. Vojtekovej nasledovné :

•

Žiadosť o opravu chybného zakreslenia pozemku KN-C p. č. 247/3 v katastrálnom území
Kláštor pod Znievom bola doručená na Obecný úrad v Kláštore pod Znievom dňa
23.8.2013 a zároveň bola doručená aj na Správu katastra Martin, terajší Okresný úrad
Martin, katastrálny odbor dňa 23.8.2013 a je registrovaná pod č. j. 2334/2013.
Žiadosť na Správe katastra bola pridelená p. Ing. Orsághovej a následne p. Ing.
Turancovi, ktorý naďalej koná v danej veci.

K bodu 4 - Návrh rozpočtu na rok 2016

K bodu 4 - Prerokovanie návrhu zmeny rozpočtu obce Kláštor pod Znievom v
položkách spadajúcich do oblastí Komisie územného plánovania, výstavby, dopravy
a životného prostredia komisia odporúča upraviť rozpočet obce Kláštor pod Znievom v
nasledujúcich položkách :

ROZPOČET OBCE Kláštor pod Znievom - ROK
2016 - 2018 VÝDAVKY
oddiel
skupina
trieda
podtrieda

Ukazovateľ

Rozpočet 2016

1, 2

3

8

A.

BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU

1 301 602

05

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

45 580

05.4.0

Ochrana prírody a krajiny

1.

Ošetrenie havarijného stavu drevín – aleje v centre obce

08

REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO

100 064

08.2.0

Kultúrne služby

66 342

Pamiatková starostlivosť

44 950

4 000

630
Iné výdavky na rekonštrukcie pamiatok (sochy)
Návrh zmeny rozpočtu obce v položkách spadajúcich do oblastí Komisie územného
plánovania,
výstavby,
dopravy
a životného
prostredia

Spolu :

Navhované
zmeny

6 000

10 000

5. Rôzne :
- Kamerový systém obce – je možné podať výzvu na projekt Kamerový systém – do 16.1.2016 –
navrhnúť miesta umiestnenia kamerového systému v našej obci.
- Možnosť získať eurofondy k zatepľovaniu – v našom prípade pokúsiť sa získať tieto eurofondy
k zatepleniu budovy požiarnej zbrojnice, v prvom rade treba však dať vyhotoviť statický posudok
tejto budovy.
- zadať vypracovanie projektu opravy vstupnej plochy do spoločenskej sály Lazany a obchodu ,
nakoľko sa táto plocha prepadáva.
- navrhnúť vizáž autobusových zastávok- postupná rekonštrukcia- sú vo veľmi zlom stave.
- lepšiu spoluprácu medzi komisiami, zúčastňovať sa navzájom na komisiách
-viac dbať na dodržovanie Pamiatkových zásad v pamiatkovej zóne.
Zapísal : Meriačová Andrea

PRÍLOHY K ZÁPISNICI č. 8/2015 ZO ZASADNUTIA KOMISIE ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA,
VÝSTAVBY, DOPRAVY A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA zo dňa 13.10.2015.

Príloha č. 1 :

Príloha č.2

Príloha č. 3

