ZÁPISNICA

!

zo zasadnutia Komisie výstavby, územného plánovania a investičných činností pri MZ v Čadci
dňa 04.02.2015
!

!!

Prítomní:
Program:

!!
!!
!

podľa prezenčnej listiny

!

1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Rozpočet mesta Čadca na roky 2015 - 2017
Prerokovanie podkladov pre bod „Kúpa – predaj“ nehnuteľností
Rôzne
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) bol na rokovanie predložený návrh Rozpočtu mesta Čadca na roky 2015 – 2017
a podrobnejšie boli predstavené položky investičných výdavkov kapitol 06 – Bývanie a občianska
vybavenosť, 08 – Rekreácia, kultúra, náboženstvo a 09 – Vzdelávanie. V diskusii Ing. Haluška
odporúčal zvýšiť rozpočet na projektovú prípravu a následne realizáciu stavebných úprav budov
základných škôl a materských škôlok (výmena okien a zatepľovanie obvodových plášťov) s cieľom
zníženia prevádzkových nákladov na ich vykurovanie.
V bode 3) „Kúpa – predaj“ bolo prerokovaných 6 materiálov, z toho 4 materiály sa týkali odkúpenia
pozemkov vo vlastníctve Mesta Čadca, 1 materiál sa týkal dočasného nájmu pozemkov vo vlastníctve
Mesta Čadca a 1 materiál darovania pozemku do vlastníctva Mesta Čadca. Vo všetkých prípadoch
komisia odporučila žiadostiam vyhovieť. V prípade žiadateľa
•

SEVAK, a.s. Žilina – odpredaj časti pozemkov v lokalite Čadečka a Milošová pre výstavbu
dotlačacích staníc verejného vodovodu vykonať po geodetickom zameraní potrebných záberov,

•

BILLA REALITY, s.r..o., Bratislava – odpredaj pozemku, ktorý je parcelou vonkajšieho schodiska
z Ul. Slovenských dobrovoľníkov na parkovisko obchodného centra BILLA, realizovať v zmysle
zákona o majetku obce ako pozemok zastavaný stavbou,

•

Štefan Slivka, Čadca – odpredaj pozemku, ktorý je súčasťou oploteného areálu rodinného domu
žiadateľa, realizovať v zmysle zákona o majetku obce ako pozemok zastavaný stavbou,

•

MUDr. Emília Bartschová, Čadca – odpredaj podielu pozemku, ktorý je súčasťou prístupu k
areálu rodinného domu žiadateľky, realizovať v zmysle zákona o majetku obce ako prípad hodný
osobitného zreteľa,

•

SSC IVSC Žilina – nájom pozemkov v zmysle predloženého geometrického plánu,
nachádzajúcich sa v blízkosti stavby „Most č. 208 na ceste I/11“ (pod Žarcom) realizovať
v zmysle zákona o majetku ako prípad osobitného zreteľa,

•

Mária Urbánková a spol., Čadca, Podzávoz – podiely k pozemku v miestnej časti U Kadluba, na
ktorom sa nachádza účelová komunikácia (poľná cesta) prijať do daru a zabezpečiť ďalšie
potrebné úkony k získaniu výlučného vlastníctva.

V závere bolo dohodnuté, že zvolanie ďalšieho zasadnutia komisie bude pozvánkou doručenou emailovou poštou.

!
!
!

Zapísal: Ing. František Ščury

