Zápisnica č.4

zo zasadnutia KOMISIE ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA, VÝSTAVBY, DOPRAVY A ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA zo dňa 8.6.2017.

Prítomní: Bc. Meriačová Andrea, František Cipár, Mgr. František Koníček, Ing. Václav
Linda

Program zasadnutia:
1. Územný plán - aktualizácia
2. Rôzne
Zápis z rokovania komisie:

K bodu 1 – Územný plán – aktualizácia
Komisia územného plánovania, výstavby, dopravy a životného prostredia odporúča aktualizovať
územný plán obce Kláštor pod Znievom z dôvodu:
- že uplynul časový horizont štyroch rokov, ktorý stanovuje zákon o územnom plánovaní

a stavebnom poriadku pre jeho aktualizáciu.
-

požadovania obyvateľov obce Kláštor pod Znievom
niektorých častí územného plánu.

-

na zmeny alebo úpravy

zmien funkčného využitia jednotlivých pozemkov a zamedzenie nežiaduceho vývoja

zakomponovaním a zosúladením so zmenami.
ďalej
odporúča vyhlásiť obstarávanie aktualizácie Územného plánu obce Kláštor pod Znievom
formou zmien a doplnkov č. 1, v súlade sa zákonom č. 50/1976 Zb. v platnom znení
(stavebný zákon) a vyhláškou č. 55/2001 Z. z. v platnom znení, o územnoplánovacích
podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii, v hraniciach celého administratívnosprávneho územia obce, t. j. katastrálneho územia Kláštor pod Znievom a Lazany.

K bodu 2 – Rôzne
Komisia územného plánovania, výstavby, dopravy a životného prostredia odporúča p. starostke
Mgr. Erike Cintulovej podať žiadosť na Okresný úrad v Martine, katastrálny odbor:
1 - o zrušenie stavieb a to doložením: 1. Oznámenia o zrušení súpisného čísla, 2. Potvrdenia
obce, že stavba bola odstránená.

Predmetom žiadosti sú stavby v katastrálnom území Kláštor pod Znievom s. č. 40, evidovanú na
pozemku registra „C“ parcele č. 540, s. č. 362 evidovanú na pozemku registra „C“ parcele č.
276/1. Tieto stavby sú vpísané na LV č. 700 obce Kláštor pod Znievom, no v skutočnosti sú
zbúrané, neexistujú.
2 – o zmenu spôsobu využívania pozemku registra „C“ č. 245/1 zo 17 – pozemok, na ktorom je
postavená budova bez súpisného čísla na 30 – pozemok, na ktorom je ihrisko, štadión,
kúpalisko, športová dráha, autokemp, táborisko a iné.
Predmetom žiadosti je stavba v katastrálnom území Kláštor pod Znievom školská jedáleň
evidovaná na pozemku registra „C“ parcele č. 245/1 vo vektorovej katastrálnej mape značkou
stavby. Táto stavba bola zbúraná, neexistuje.

Zapísal : Meriačová Andrea

