
Z Á P I S N I C A  

zo zasadnutia Komisie výstavby, územného plánovania a investičných činností pri MZ v Čadci 
dňa 2.5.2018 

!  

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 
1. Otvorenie 
2. Prerokovanie podkladov pre bod „Kúpa – predaj“ nehnuteľností 
3. Rôzne 
4. Záver 

Predseda komisie JUDr. Jozef Pajer privítal prítomných a otvoril zasadnutie komisie. V úvode 
oboznámil prítomných s navrhovaným programom a postupom, podľa ktorého budú prerokované 
jednotlivé body programu.  

V bode 2) „Kúpa – predaj“ boli prerokované 3 materiály, ktoré sa všetky týkali odpredaja pozemkov vo 
vlastníctve mesta. Vo všetkých prípadoch komisia odporučila žiadostiam vyhovieť, pri splnení 
stanovených podmienok.  

V prípade odpredaja nehnuteľností  
• pozemku KN-C parc.č. 9442/4 (časť KN-E p.č. 13110) v k.ú. Čadca v priemyselnej zóne Podzávoz 

pre účely výstavby parkoviska Ing. Vladimírovi Hruškovi, Čadca, Ľ. Janotu 2573/9 – žiadosti 
nevyhovieť, ale odpredaj prebytočného pozemku realizovať formou verejnej obchodnej súťaže 
s minimálnou cenou stanovenou znaleckým posudkom, 

• časť pozemku KN-C parc.č. 1862 v k.ú. Čadca na ulici Hurbanova (pri areáli MŠ Hurbanova) 
oplotený pri rodinnom dome č.s. 757 Miroslavovi Bobčíkovi a manželke, Čadca, Hurbanova 
757/22 – odpredaj realizovať za cenu stanovenú znaleckým posudkom, 

• časť pozemku KN-E parc.č. 12968 v k.ú. Čadca, v mestskej časti Rieka pre výstavbu úpravy toku 
Rieka v mieste zosuvu U Rebroša, Slovenskému vodohospodárskemu podniku š.p. Piešťany – 
odpredaj realizovať za cenu stanovenú znaleckým posudkom, 

V bode 3) „Rôzne“  
• Mgr. Šulo vzniesol požiadavku zvolania štátneho stavebného dohľadu na stavbe 3 bytových 

domov na sídlisku Žarec, ktorého chce byť osobne účastný. Požadoval, aby o termíne a čase 
tohto dohľadu boli informovaní aj členovia komisie výstavby a IČ, 

V závere bolo dohodnuté, že ďalšie zasadnutie komisie bude dňa 9.5.2018, na ktorom bude podaná 
informácia o postupe obstarávania Zmeny a doplnku č. 6 Územného plánu mesta Čadca.  Pozvánka 
bude doručená e-mailovou poštou. 

Zapísal: Ing. František Ščury 


