Zápis
z pracovného stretnutia členov komisie ŽP, ÚP a výstavby, konaného dňa 21. apríla 2012

Dňa 21. apríla sa konalo pracovné stretnutie členov komisie životného prostredia,
územného plánu a výstavby k prerokovaniu úloh vyplývajúcich z uznesenia č. 3/2012.
Prítomní – p. Milan Čangel, p. Jozef Dzian, p. Jozef Petrík, starostka obce
1/ Prerokovanie návrhu Doplnku č. 2/2012
Členovia komisie prerokovali návrh Doplnku č. 2/2012 k ÚPO Kolačno a následne
vykonali miestnu obhliadku vodnej plochy.
Doporučenie členov komisie: doplniť návrh Doplnku č. 2/0212 o vyjadrenie CHKO,
dodržať vyjadrenie správcu toku – Povodie Váhu, doplniť súhlasné vyjadrenie majiteľov
susedných pozemkov ako aj doložiť spoluvlastníctvo p. Belianskeho k parcelám, ktoré sú
riešené v návrhu Doplnku č. 2/2012.
2/ Prerokovanie žiadosti TJ Družstevník Kolačno k prístrešku na miestnom futbalovom
ihrisku
Na základe žiadosti, ktorú predložil predseda TJ Družstevník Kolačno členovia
komisie žiadajú doplniť žiadosť o nákres, umiestnenie a popis realizácie prístrešku.
3/ Žiadosť o premostenie p. Hamarík
Doporučenie členov komisie : doplniť jednoznačné vlastníctvo k parcele listom
vlastníctva a predložiť vypracovaný projekt s navrhnutým riešením, doplnený o
vyjadrenie majiteľov energetických sietí – plynárenský podnik, telekomunikácie a pod.
4/ Prerokovanie žiadosti o realizáciu chodníka
Vzhľadom k informáciám, že v obci sa má v dohľadnej dobe – august, september 2012
začať realizovať vodná stavba „Región Partizánske – odvedenie odpadových vôd“, kde
budú prípojky kanalizácie k jednotlivým domácnostiam realizované najpravdepodobnejšie
v jestvujúcom chodníku, obec nedala vypracovať projekt na rekonštrukciu chodníka.
Investor stavby jen zaviazaný všetky narušené objekty po realizácii stavby uviesť do
pôvodného stavu.

5/ Žiadosť o odpredaj pozemkov – Ján Gendiar a Mário Gendiar
Komisia prerokovala žiadosť o odpredaj obecných pozemkov, ktoré sú v dlhodobom
užívaní p. Jána a Mária Gendiara ako zastavaná plocha a sú súčasťou dvora. Ide o pozemky
p. č. 307/45 o výmere 98 m 2 a p. č. 307/83 o výmere 53 m 2 .
Doporučenie členov komisie :

v prípade, že žiadatelia o odpredaj pozemkov si dajú

vypracovať geometrický plán na vlastné náklady a na ich trovy sa bude realizovať aj návrh na
vklad v Správe Katastra nehnuteľností v Partizánskom, navrhnutá cena za odpredaj obecných
pozemkov – 131 m 2 je 5,00 € /m 2 .
4/ Obhliadka komunikácie TSK Kolačno – časť Ondrášová
Členovia komisie vykonali miestnu ohliadku komunikácie TSK Kolačno – Ondrášová .
a skonštatovali, že i napriek narušenému povrchu komunikácie osobné automobily nedodržujú
predpísanú rýchlosť 50 km/h.
Doporučenie členov komisie: v spolupráci so SAD Prievidza vyzvať odbor dopravy
TSK ako správcu štátnej komunikácie k riešeniu jej stavu vzhľadom na bezpečnosť
a plynulosť premávky na tejto komunikácii.

Milan Čangel
predseda komisie ŽP, ÚP a výstavby

Zapísala: Petríková

