Zápisnica
z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste
zo dňa 15.02.2018
Prítomní:

viď prezenčná listina

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
3. Prerokovanie žiadosti o zmenu územného plánu mesta Kysucké Nové Mesto
4. Záver

K bodu č. 1:
29. zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Ján Hartel, primátor mesta.
Privítal prítomných poslancov, ospravedlnil neúčasť poslancov: Ivan Poláček, Marián
Mihalda, Ľubomír Golis
K bodu č. 2:
Do návrhovej komisie predsedajúci navrhol poslancov: Eva Hollá, Jozef Jakubík, Milan
Palčisko.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 2 zloženie návrhovej komisie
II. schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Eva Hollá, Jozef Jakubík, Milan Palčisko.
(15/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
Za overovateľov predsedajúci určil poslancov: Dušan Mičian, Branislav Neslušan.
Program:
Neboli žiadne pozmeňujúce návrhy.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 2 program rokovania 29. zasadnutia mestského
zastupiteľstva dňa 15.02.2018
II. schvaľuje program rokovania 29. zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 15.02.2018
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
3. Prerokovanie žiadosti o zmenu územného plánu mesta Kysucké Nové Mesto
4. Záver
(16/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 3:
Návrhy na zmenu územného plánu mesta Kysucké Nové Mesto predložila p. Kočišová, odd.
výstavby a regionálneho rozvoja – viď príloha č. 1
Požiadavka č. 1 – návrh zmeny z P3 na Z3
Diskusia:
 p. Mičian – cyklotrasa tam nezasahuje?
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Požiadavka č. 2 – návrh zmeny z P2 na B1
Diskusia:
 p. Behúň – nebudú tam nejaké obštrukcie?
Požiadavka č. 3 – návrh zmeny z Z1 na O1
Diskusia:
 p. Fabšík – aká je genéza celého územia, máme nedostatok zelene.
 p. Slivka – mala tam byť nejaká chránená dielňa, chceli sme pozemok naspäť ale on
nesúhlasil. Oproti je základná škola, aby tam nebol nejaký veľký ruch.
 p. Hartel, primátor mesta – prevažná časť výcviku autoškoly je v uliciach
 p. Randa – už sme mu to predtým schválili
 p. Ševec – ani 10 rokov som robil autoškoly. Zo zákona je potreba aby boli výcvikové
plochy.
 p. Drexler – proti výcvikového stredisku nemám nič. Ak zmeníme na občiansku
vybavenosť, môže tam byť potom nejaký obchod. Je tam oproti základná škola.
 p. Neslušan – pravda je, že kvalita výcviku by mala byť. Keď sú ostatné plochy
vyňaté, bude to jeden celok.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 3 žiadosť Jozefa Špaleka – AUTOŠKOLA, Oščadnica
194 o zmenu územného plánu mesta Kysucké Nové Mesto - KNC č. 1478/7, 1487/3,
1489/3 4970/3 z Z1 na O1
II. schvaľuje zmenu územného plánu mesta Kysucké Nové Mesto - KNC č. 1478/7, 1487/3,
1489/3 4970/3 z Z1 na O1
(14/0/2/0 – uznesenie bolo schválené)
Požiadavka č. 4 – návrh zmeny KNC 4113 z L1 na B1 a KNC 4114 z P3 na B1
Požiadavka č. 5 – návrh zmeny z P3 na R1
Požiadavka č. 6 – určenie cyklotrasy – treba podklady VÚC
Požiadavka č. 7 – zmena D3 z tunelové riešenie na estakádové riešenie
Požiadavka č. 8 – zmena z L1 na B1
Požiadavka č. 9 – F1 – regulatív radovej zástavby
Požiadavka č. 10 – vodné zdroje na zrušenie - KLF nesúhlasia so zrušením
Požiadavka č. 11 – zmena z Z3 na B1
Požiadavka č. 12 – ochranné pásma letiska v Dolnom Hričove – vzletové dráhy
Požiadavka č. 13 – zmena z P3 na B1
 p. Mičian - keď sme vedeli, že ÚP sa bude meniť, nemohli sme osloviť aj ostatných
vlastníkov, či aj oni nechcú?
Požiadavka č. 14 – zmena z O1 na B2/F1
Požiadavka č. 15 – zmena z O1 na F1
Požiadavka č. 16 – navrhovaná komunikácia
 p,. Hartel, primátor mesta – možno by sme ľuďom uľahčili, ak by chceli v budúcnosti
stavať a nedohodli by sa, mohlo by sa vyvlastniť.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 3 požiadavku p. Márie Harvančíkovej, Nábrežná 908/23,
KNM o vypustenie cesty z ÚP, KNC 3841
II. schvaľuje požiadavku p. Márie Harvančíkovej, Nábrežná 908/23, KNM o vypustenie cesty
z ÚP, KNC 3841.
(13/0/3/0 - uznesenie bolo schválené)
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 3 návrh na zmenu územného plánu mesta Kysucké Nové
Mesto
II. súhlasí s podmienkou poskytovateľa dotácie na spracovanie zmeny územného plánu, že
proces obstarávania a schvaľovania územno – plánovacej dokumentácie potrvá najviac 3
roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.
III. súhlasí s obstaraním a zmenou územného plánu mesta Kysucké Nové Mesto v zmysle
požiadaviek žiadateľov, ktoré sú v súlade s platnou legislatívou, s podmienkou, že žiadateľ
o zmenu sa zaviaže, že sa bude v zmysle § 19 zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení
podieľať na nákladoch na obstaranie dokumentácie spojenej so zmenou územného plánu
mesta Kysucké Nové Mesto.
IV. ukladá:
a) v prípadoch, kde môže nastať problém súhlasu dotknutých orgánov so schválením
zmeny (ochranné pásmo lesa, ochranné pásmo vodného toku) vyžiadať od žiadateľa
o zmenu územno-plánovacej dokumentácie pred zapracovaním jeho požiadavky súhlas
dotknutých orgánov s požadovanou zmenou.
b) v prípade požiadavky KLF o zachovanie vodných zdrojov ukladá zabezpečiť od
žiadateľa aktuálne stanovisko dotknutých orgánov k ochranným pásmam týchto
zdrojov a povolených činnostiach v ich dosahu.
c) do územno-plánovacej dokumentácie zapracovať požadované zmeny v rozsahu len
kladných stanovísk dotknutých orgánov.
T: do začatia prác na zmene ÚPD
Z: prednosta MsÚ
(15/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)

K bodu č. 4:
Po vyčerpaní jednotlivých bodov programu predsedajúci poďakoval prítomným za účasť a 29.
zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončil.

Dušan Mičian
I. overovateľ

Branislav Neslušan
II. overovateľ

JUDr. Ľubomír Ježo
prednosta MsÚ

Ing. Ján Hartel
primátor mesta
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