Zápisnica č.4

zo zasadnutia KOMISIE ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA, VÝSTAVBY, DOPRAVY A ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA zo dňa 6.5.2016.

Prítomní: Bc. Meriačová Andrea, Ing. Pavol Štrba, Ing. Václav Linda, Cipár František

Program zasadnutia:
1. Územný plán obce – jeho aktualizácie .
2. Oznámenie porušovania stavebného zákona zo dňa 24.9.2007 a jeho aktualizácie
zo dňa 20.4.2016 – stanovisko komisie
3. Dotácia na dostavbu telocvične- konkrétne rekonštrukcia spŕch, šatne a dostavbu
náraďovne - rozpočet
4. Verejné osvetlenie – doplnenie existujúceho + vybudovanie nového osvetlenia
5. Info ku dotácii – náhrobníkov rodiny Tocsek
6. Rôzne .
Zápis z rokovania komisie:

K bodu 1 - Územný plán obce – jeho aktualizácie
Komisia územného plánovania, výstavby, dopravy a životného prostredia zvolá zasadnutie
komisie, ktoré bude venované špeciálne Územnému plánu obce s účasťou občanov našej
obce, aby mali možnosť Navrhnúť jeho aktualizáciu. Termín tejto komisie bude zverejnený
na obecnej stránke ako aj vyhlásený v rozhlase obce.

K bodu 2 Oznámenie porušovania stavebného zákona zo dňa 24.9.2007 a jeho
aktualizácie zo dňa 20.4.2016 – stanovisko
Komisii územného plánovania, výstavby, dopravy a životného prostredia bola k vyjadreniu
doručená aktualizácia Oznámenia – čierna stavba zo dňa 20.4.2016 k Oznámeniu
porušovania stavebného zákona zo dňa 24.9.2007.
1- Komisia zistila, že dňa 24.9.2007 bolo na Obecný úrad v Kláštore pod Znievom
doručené Oznámenie – porušovanie stavebného zákona na parcele KN-C č.594
v k.ú. Kláštor pod Znievom.
2- Dňa 3.7.2008 bolo vydané Obcou Kláštor pod Znievom Vyjadrenie k porušovaniu
stavebného zákona – odpoveď
Keďže je predmetom sporu stavba, komisia územného plánovania, výstavby,
dopravy a životného prostredia doporučuje pani starostke Mgr. Erike Cintulovej,
aby prostredníctvom preskúmania postupu stavebného úradu (obce) preskúmala,
či boli splnené všetky zákonné požiadavky na jej realizáciu, či jej vlastník má
stavebné povolenie, resp. oznámenie od stavebného úradu, že proti jej realizácii
nemá námietky a zároveň preveriť, či boli na Obecný úrad v Kláštore pod Znievom
doložené stavebníkom uvedenej stavby vyjadrenia, ktoré boli uvedené vo
Vyjadrení k porušovaniu stavebného zákona – odpovedi Obce Kláštor pod
Znievom zo dňa 3.7.2008 a to :
1 – Ohlásenie na stavbenom úrade
2 – Stanovisko od Krajského pamiatkového úradu pracoviska v Martine
k umiestneniu lodného kontajnera na parcele č. 594 nakoľko je prenosné zariadenie
uložené v pamiatkovej zóne obce Kláštor pod Znievom
A na základe týchto zistení kontaktovať Spoločný stavebný úrad v Sučanoch.
K bodu 3 - Dotácia na dostavbu
dostavbu náraďovne

telocvične- konkrétne rekonštrukcia spŕch, šatne a

Obec Kláštor pod Znievom sa uchádza o dotáciu na dostavbu telocvične, konkrétne
rekonštrukciu spŕch, šatne a dostavbu náraďovne.
Popis stavu: Sprchy ktoré sa nachádzajú pri telocvični nevyhovujú hygienickým normám,
sú v zlom technickom stave, nefunkčné. Telocvičňa nemá šatňu a žiaci sa prezliekajú na
chodbe pred telocvičňou, alebo v triedach. V tejto chodbe je umiestnené aj náradie, čím
sa často znehodnocuje.
Priestor chodby plánujeme predeliť sadrokartónovou priečkou, čím vznikne priestor pre
náraďovňu a šatňu a rovnako plánujeme zrekonštruovať nefunkčné sprchy, čím vzniknú
funkčné sprchy a šatňa. Priestor telocvične v čase mimo vyučovania využívajú športové
kluby hádzanári, stolný tenisti a futbalisti. Rekonštrukciou vznikne priestor ktorý bude
slúžiť aj im.

K bodu 4 - Verejné osvetlenie – doplnenie existujúceho + vybudovanie nového osvetlenia
Komisia územného plánovania, výstavby, dopravy a životného prostredia odporúča
-

vybudovanie nového osvetlenia v častiach obce a to v nových IBV zónach ( pri
futbalovom ihrisku, pri časti Niva – Rybníky, pri ulici Severná, nad Pílou),
neosvetlené chodníky- uličky, cesty.

-

po doručení plánu existujúceho osvetlenia obce pani starostkou, komisia prejde
existujúce osvetlenie v obci a navrhne jeho doplnenie.

K bodu 5 - Info ku obnove kamenných plastík v Kláštore pod Znievom

K bodu 6 – Rôzne

-

asanácia jedálne pri základnej škole - zatiaľ prvá ponuka na sumu 20.000€,
prejednať v zastupiteľstve aj možnosť čiastočnej svojpomocnej asanácie tejto
jedálne, odstránenie a likvidáciu azbestových častí zabezpečiť firmou, ktorá má na
tento úkon certifikát.

-

zakúpiť ochrannú sieť k na severnú stranu ihriska s umelou trávou na školskom dvore

-

opraviť oplotenie školského dvora zo strany pozemkov p. Černáka, Podskoča,
Černocha

Zapísal: Meriačová Andrea

