
Zápisnica č. 2/2019
z rokovania komisie životného prostredia a územného plánovania pri Obecnom zastupiteľstve

v Nesluši konaného dňa 20.03.2019

Program :
1. Otvorenie – predseda komisie.
2. Schválenie programu.
3. Podnety, žiadosti, sťažnosti zo strany občanov, členov komisie, obecného úradu (Anna 

Bollová - pokračovanie, M. Čopová, VARmet Rudinská ... a ďalšie)
4. Diskusia – POH obce
5. Záver.

Zápis z priebehu rokovania:

1. Otvorenie.
Rokovanie komisie otvoril a viedol predseda komisie Ing. Ján Vojtek. Komisie sa zúčastnili: Ing. Ján
Vojtek ml., Mgr. Peter Piják, Ing. Lenka Ondrušková, Vincent Nemček + 2x sekretár. Komisia bola
uznášania schopná.

2.  Schválenie programu.
Členovia komisie schválili navrhnutý program
(za: hlasovali  4 členovia komisie, proti:  nebol žiaden člen komisie,  zdržal sa:  nebol žiaden člen
komisie)

3. Podnety, žiadosti, sťažnosti zo strany občanov, členov komisie, obecného úradu :

a) Lesné družstvo Nesluša - Parišovka – dňa 18.3.2019 sa uskutočnilo rokovanie na Obecnom
úrade  v Nesluši  z dôvodu  vyriešenia  sporov  ohľadom  prepravy  drevnej  hmoty  po  miestnych
komunikáciách.  
Na tomto rokovaní bol predložený nasledovný návrh -
- odvoz dreva sa bude uskutočňovať v dňoch utorok – štvrtok do 15,00 hod., 
- maximálne množstvo na odvoznej súprave – 10 m3 surové drevo, 15 m3 sucháre 
- maximálne dĺžky vezeného dreva – 10 m výrezy.

Na rokovaní komisie sa uskutočnilo ďalšie jednanie s členmi družstva, na ktorom bol predložený
nasledovný  návrh  odporučený  poslancami  Obecného  zastupiteľstva  –  Lesné  družstvo  zabezpečí
súhlas  o odvoze  dreva  po  miestnych  komunikáciách  od  členov  družstva,  ktorí  sú  bývajú
v dotknutých lokalitách, v ktorých sa budú využívať miestne komunikácie na odvoz dreva. Následne
bude možné odvoz dreva uskutočňovať  na základe povolenia na špeciálne používanie miestnych
komunikácií v zmysle platných podmienok. 

b) Monika Čopová, bytom Sládkovičova 1232/56 Kysucké Nové Mesto,  žiadosť o schválenie
dodatku k územnému plánu. 
Monika Čopová žiada OZ v Nesluši o schválenie dodatku  k územnému plánu – o doplnenie parcely
3140/28 resp. 3140/29 do územného plánu medzi plochy rekreačných objektov, pretože má v pláne
spolu s manželom postaviť v danej lokalite záhradnú alebo rekreačnú chatku, nakoľko sa v danej
oblasti nachádza už viacero stavieb, ktoré majú už popisné čísla. 
Komisia  sa  oboznámila  s predloženou  žiadosťou  a neodporúča  obecnému  zastupiteľstvu  žiadosť
schváliť, nakoľko nie je v tejto lokalite doriešená prístupová komunikácia. 
(za: hlasovali žiaden člen komisie, proti: 3 členovia komisie, zdržal sa: 1 člen komisie)



c)VARmet  Kovovýroba,  Rudinská  19,  žiadosť  o zaradenie  parcely  č.  3066  a 3067  v  k.  ú.
Nesluša do doplnku obce Nesluša.  
Komisia  sa  oboznámila  s predloženou žiadosťou  a zistila,  že  pozemky č.  KNC 3066 a 3067 sú
v územnom pláne zahrnuté medzi plochy výroby a technickej vybavenosti. 
Komisia  odporúča  Obecnému  úradu  v  Nesluši,  aby  vyzval  žiadateľa  o doplnenie  žiadosti,  či
požaduje  zmenu  plôch  výroby a technickej  vybavenosti  na  iný  účel  a doplniť  na  aký  účel  chce
pozemky využívať. 
(za: hlasovali  4 členovia komisie, proti:  nebol žiaden člen komisie,  zdržal sa:  nebol žiaden člen
komisie)

d) Anna Backová Rudinská 79, žiadosť o pridanie do územného celku – A. Backová už v roku
2017 žiadala o zmenu územného plánu. OZ v Nesluši schválilo zahrnutie tejto žiadosti na zmenu
a doplnenie Územného plánu obce Nesluša s pripomienkou vytvorenia prístupovej cesty cez most.
Žiadateľka opätovne žiada o zaradenie parcely č. KNC 3093 do územného celku, nakoľko by chceli
v najbližšej dobe začať s výstavbou rodinného domu. Prístupovú cestu si urobia na vlastné náklady. 
Komisia sa oboznámila s predloženou žiadosťou a skonštatovala, že žiadosť o zaradenie parcely č.
KNC 3093 v územnom pláne medzi plochy bývania bola už schválená a žiadateľka musí už len
čakať, ako bude obec ďalej pokračovať a kedy sa pristúpi k zmene územného plánu. 
(za: hlasovali  4 členovia komisie, proti:  nebol žiaden člen komisie,  zdržal sa:  nebol žiaden člen
komisie)

e)  Zuzana  Poliaková,  bytom  Dlhomíra  Poľského  1054/20  Kysucké  Nové  Mesto,  žiadosť
o zmenu územného  plánu obce –  žiadateľka uvádza, že v lokalite Nesluša – nižný koniec (kočí
zámok) začali jednoduché pozemkové úpravy, ale nakoľko došlo k zmene zákona č. 330/1991 Zb. je
nevyhnutné,  aby  v rámci  územného  plánu  bola  navrhovaná  lokalita  obvodu  jednoduchých
pozemkových úprav zahrnutá ako územie so zámerom individuálnej bytovej výstavby, preto žiada
o zmenu územného plánu v tejto lokalite. 
Komisia  sa  oboznámila  s predloženou  žiadosťou  a  odporúča  žiadateľke,  aby  podali  žiadosť  aj
ostatní vlastníci z dotknutej lokality na ktorej majú prebiehať JPÚ tak,  aby sa mohla riešiť celá
oblasť komplexne a naraz. 
(za: hlasovali 4 členovia komisie, proti: žiaden člen komisie, zdržal sa: žiaden člen komisie)

f) Žiadosť Anny Bollovej, bytom Nesluša 894 o odkúpenie pozemku s parcelným číslom KNE
10563 o výmere 1233 m2   v kat.  ú.  Nesluša  -  pokračovanie  z  I.  rokovania  komisie  životného
prostredia a územného plánovania. 
Parcela č. KNE 10563 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1233 m2 je vo vlastníctve Obce
Nesluša. Žiadateľka predložila náčrt plochy o výmere 80m2, ktorú by chcela od obce odkúpiť.   
Komisia  sa  oboznámila  s predloženou  žiadosťou,  novými  podkladmi  a neodporúča  obecnému
zastupiteľstvu žiadosť schváliť. Komisia odporúča žiadateľke, aby  predložila na obecný úrad novú
žiadosť o dlhodobý prenájom tohto pozemku.  
(za: hlasovali žiaden člen komisie, proti: 4 členovia komisie, zdržal sa: 1 člen komisie)

Následne z rokovania odišiel V. Nemček.

4. Diskusia
1) V rámci diskusie sa riešil program na deň Zeme (22.4.2019). Nakoľko v tento deň je Veľkonočný
pondelok,  termín  na  uskutočnenie  programu bol  navrhnutý  26.4.2019  (sobota)  alebo  27.4.2019
(nedeľa). Taktiež bolo navrhnuté, aby sa pred OcÚ Nesluša spravila bylinková záhradka, ktorá by



bola k dispozícií pre obyvateľov obce Nesluša, pričom by sa o túto záhradku starala JDS- Jednota
dôchodcov Slovenska.
2) Počas diskusie sa tiež rozprávalo o možnosti, ako motivovať občanov obce Nesluša k zvýšeniu
percenta separovaného odpadu. Komisia navrhla možnosť natočiť náučné video o správnom triedení
odpadu.
3) Ako posledný bod diskusie bol vypracovaný Program odpadového hospodárstva pre obec Nesluša
na roky 2016-2020. POH pre obec Nesluša vypracovala firma SCARABEUS. Po jeho preštudovaní
komisia sa zhodla na tom, že do POH doplní stručné informácie o spôsobe triedenia odpadu v obci a
tiež o jeho zhodnotení.
4) Komisia bola oboznámená s návrhom VZN o verejnom poriadku a predseda komisie poslal e-
mailom svoje pripomienky k tomuto návrhu. 

5. Záver - Predseda komisie poďakoval za účasť a ukončil rokovanie komisie.
   
Komisia poľnohospodárska, lesného a vodného hospodárstva a ochrany životného prostredia
obce Nesluša prijala nasledovné uznesenia :

1.  Monika Čopová,  bytom Sládkovičova 1232/56 Kysucké Nové Mesto,  žiadosť o schválenie
dodatku k územnému plánu – č. 2019/308
Komisia  neodporúča  Obecnému  zastupiteľstvu  v  Nesluši  žiadosť  schváliť,  nakoľko  nie  je
v tejto lokalite doriešená prístupová komunikácia. 

2.  Anna Bollová, bytom Nesluša 894, žiadosť o odkúpenie časti pozemku s parcelným číslom
KNE  10563 o výmere 1233 m2  v kat. ú. Nesluša – 2018/1059. 
Komisia neodporúča Obecnému zastupiteľstvu v Nesluši žiadosť schváliť. Komisia odporúča
žiadateľke, aby  predložila na obecný úrad novú žiadosť o dlhodobý prenájom tohto pozemku.

V Nesluši dňa 27.3.2019
Zapísali :
Ing. Jana Škutová - sekretár komisie     
Ing. Andrea Šímová – sekretár komisie

Ing. Ján Vojtek
predseda komisie


