Zápisnica č.. 3../2019

zo zasadnutia Komisie
Dubnici nad Váhom.

výstavby,

územného

plánovania

a dopravy

Mestského

zastupiteľstva

v

Deň rokovania komisie: 29. 04 .2019
Rokovanie viedol: Ivan Baláž, predseda komisie
Prítomní:

podľa prezenčnej

listiny

PROGRAM
1. Zahájenie
2. TRIEF - TRIM residence polyfunkčný objekt - investičný zámer
3. Cesta kpt. Nálepku
4. Diskusia
Bod. č. 1
Rokovanie komisie otvoril a viedol Ivan Baláž, predseda komisie. Predseda komisie oboznámil
prítomných členov komisie s programom komisie.

Bod. č. 2 - . TRIEF - TRIM residence polyfunkčný objekt - investičný zámer
Bol odprezentovaný investičný zámer. Umiestnenie polyfunkčného objektu je v rozpore s územným plánom.
Komisia výstavby navrhla, aby majitelia priľahlých pozemkov sa dohodli na parkovaní. Komisia navrhuje
stretnutie s investormi Fixu a investorom TRIM na riešenie výstavby v danej lokalite.
Bod č. 3 - Cesta kpt. Nálepku
Riešenie problému výstavby chodníka na ul. Kpt. Nálepku. Komisia navrhuje pozvať v mesiaci máj rokovanie
s mestom, s riaditeľom TSM, Sestavom so stavebným dozorom a projektantom, aby sa doriešil problém so
zlou výstavbou.
Bod. č. 4 - Záver

Na záver sa predseda
rokovanie ukončil.

Predseda komisie:

komisie

Ivan Baláž

Ivan Baláž

Zapísala:
Bc. Janka Žiaková
V Dubnici nad Váhom, dňa 29. 04. 2019

poďakoval

všetkým

prítomným

členom

za účasť a potom

Zápisnica č. 3/2019
zo zasadnutia

Komisie výstavby, územného plánovania a dopravy Mestského zastupitel'stva
Dubnici nad Váhom.

Deň rokovania komisie:

28.05.2019

Rokovanie viedol:

Ivan Baláž, predseda komisie

Prítomní:

podl'a prezenčnej listiny

v

Program
1. Zahájenie
2. Parkovisko - Pod hájom 960 (príde p.Kojtál)
3. Loras - Háje II., kvadrant II. etapa - Slnečný dvor
4. Marpex - Obnova a prístavba administratívnej

budovy

5. p.Vicen - Polyfunkčný dom na námestí
6. Informácie pre členov komisie
- Riešenie k situácii na ulici kpt. Nálepku
- Podanie informácii ako sa pokračuje na ZUŠ
- Informácie od p.primátora ohl'adne námestia (čo je v pláne
- Informácie k Bottova ul - postupy pri pokračovaní vo výstavbe
- Informácie o parkoviskách

- postupy prác, ktoré sú v rozpočte zapísané (parkovisko pri byt.

dome 39, autobusová zastávka pri byt. dome 33, parkovisko oproti byt. domu 38)
7. Detské centrum MATILDA - Dlhodoby prenájom pozemku - doplnenie materiálu
8. Helena Žiačková - Ponuka na odkúpenie pozemku do vlastníctva mesta
9. ASFA - KDK, S.r.o. - Žiadosť o odkúpenie pozemku
10. Milan Obert a manželka - Žiadosť o zriadenie vecného bremena'
11. Martina Balážová - Žiadosť o odkúpenie pozemku
12. Jakub Nemec - Žiadosť o odkúpenie pozemku
13. Peter Pišša - Nezáväzná žiadosť o odkúpenie pozemku
14. Katarína Mikušová - Žiadosť o prenájom pozemku
15. Ing. Veronika Morvay - Žiadosť o prenájom pozemku

Bod. Č. 1
Rokovanie komisie otvoril a viedol Ivan Baláž, predseda komisie. Predseda komisie oboznámil
prítomných členov komisie s programom komisie.

Bod. Č. 2 - Parkovisko - Pod hájom 960
Rokovania komisie sa zúčastnil p.Kojtál (zástupca vlastníkov b.d.960), ktorý komisii od prezentoval
zámer a návrh vybudovania parkovacích miest v blizkosti bztového domu.

r

,

Komisia v časti rozšírenia jestvujúceho parkoviska odporúča uvedený zámer posunúť na ďalšie
riešenie oddeleniu výstavby MsU Dubnica (spracovať štúdiu a riešiť toto územie komplexne). Komisia
v časti výstavby nového parkoviska v tesnej blízkosti bytového domu neodporúča túto výstavbu.
Hlasovanie
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

7 členov

O
O

O

Bod č. 3 - Loras - Háje II., kvadrant II. etapa - Slnečný dvor
Rokovania komisie sa zúčastnili p.Šoltis a p.Ďurech. Komisi od prezentovali návrh a zámer.
Komisia súhlasí s uvedeným zámerom za podmienky, že investor vybuduje pri objekte detské ihrisko,
ktoré bude riešené ako samostatný stavebný objekt a za podmienky vybudovania samovsakovacieho
systému parkovacích plôch. Ďalšou podmienkou je ponechanie minimálne 13 parkovacích miest vo
vlastníctve mesta.
Hlasovanie
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

7 členov

O
O

O

Bod. č. 4 - Marpex - Obnova a prístavba administratívnej
Komisia
budovy.

odporúča

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

schváliť

uvedený

zámer,

odporúčame

doriešiť

budovy

dopravné

napojenie

k prístavbe

7 členov
O
O
O

Bod. č. 5 - p.Vicen - Polyfunkčný dom na námestí
Rokovania komisie sa zúčastnil p.Vicen, ktorý komisii odporučil návrh a štúdiu stavbu polyfunkčného
objektu na predmetnom pozemku na Námesti Matice Slovenskej.
.
Komisia odporúča neschváliť uvedený zámer, nakoľko je:
a) v rozpore s aktuálne platným územným plánom mesta
b) pozemok nemá prístupovú cestu
Hlasovanie:
Za:
Proti :
Zdržal sa:
Nehlasoval:

Bod. č. 6 -

7

O
O
O

Informácie pre členov komisie

p.Blaško (vedúci oddelenia výstavby) informoval členov komisie o aktuálne prebiehiajúcich prácach:
- Riešenie situácie na ulici kpt. Nálepku
- Informácie ako sa pokračuje na ZUŠ
- Informácie o prácach v súvislostní s námestím (priravovaná štúdia)
- Informácie k ulici Bottovej - postupy pri pokračovaní vo výstavbe
- Informácie o parkoviskách - postupy prác, ktoré sú v rozpočte (parkovisko pri byt. dome 39,
autobusová zastávka pri byt. dome 33, parkovisko oproti byt.domu 38)

Bod. č. 7 - žiadatel' Detské centrum MATILDA s. r.o.,
91441 Nemšová

Ľuborčianska

2225/26A,

Na požiadanie komisie výstavby doplnilo Detské centrum MATILDA, s. r. o. žiadosť o jednoduchú
grafickú prílohu. Od komisie sa očakáva, či odporučí odpredaj pozemku, alebo dlhodobý prenájom
časti parc. č. KN-C 146/1 v katastrálnom území Dbnica nad Váhom.
Komisia súhlasí s prenájmom na dobu neurčitú, za podmienok v zmysle VZN.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

7 členov
O
O
O

Po hlasovaní sa ospravedlnil člen komisie Ľubomír Prchlík, musel náhle odísť. Rokovanie prebiehalo
bez jeho účasti, nakol'ko kimisa bola uznášania schopná.

Bod. č. 8 - žiadatel'ka Helena Žiačková, Prejtská 213/248, 018 41 Dubnica nad
Váhom
Žiadatel'ka prednedávnom
zdedila pozemok parc. č. KN-E 99 v katastrálnom
území Prejta v
spoluvlastníckom podiele 2/3-iny. Pozemok tvorí verejné priestranstvo v blízkosti miestneho cintorína.
Výmera podielu predstavuje 251 m2.
Komisia odporúča
posudku.

Hlasovanie:
Za:
Proti :
Zdržal sa:
Nehlasoval:

odkúpiť

predmetnú

časť

pozemku

za

podmienky

vypracovania

znaleckého

6 členov
O
O

O

Bod. č. 9 - žiadatel' ASFA - KDK, s. r.o., Murgašova 881/9, 018 41 Dubnica nad
Váhom
Mesto Dubnica nad Váhom je vlastníkom zbytkového pozemku parc. č. KN-E 5032/501 - ostatná
plocha o výmere 19 m2 v katastrálnom
územ í Dubnica nad Váhom. Pozemok je súčasťou
nevysporiadaného
areálu spoločnosti ASFA - KDK, s. r. 0., ktorý susedí s areálom Technických
služieb mesta Dubnica nad Váhom na ulici Nádražnej.
Komisia odporúča
posudku.

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

odpredať

predmetnú

časť

pozemku

za podmienky

vypracovania

znaleckého

6 členov
O
O

O

Bod. č. 10 - žiadosť o zriadenie vecného bremena - žiadatelia Ing.Milan Obert a
manželka

Komisia súhlasí s bezodplatným
o budúcej zmluve.
Hlasovanie:
Za:
Proti :
Zdržal sa:
Nehlasoval:

zriadením

vecného

bremena za podmienky

vypracovania

Zmluvy

5 členov

O
1 člen (Ivana Tepličková)
O

Bod. č. 11 - Martina Balážová - Žiadosť o odkúpenie pozemku
Ide o odkúpenie časti pozemku parc. č. KN-C 2248/1 o výmere cca 24 m2 v katastrálnom území
Dubnica nad Váhom za účelom výstavby garáže. Susedný majiteľ pozemku p. Jaroslav Mutala nemá
k výstavbe garáže žiadne námietky.
Komisia neodporuča odpreda časti pozemku.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval :

6 členov
O
O
O

Bod. č. 12 - Jakub Nemec - Žiadosť o odkúpenie pozemku
Ide o odkúpenie časti pozemku parc. č. KN-C 2248/1 o výmere cca 24 m2 v katastrálnom území
Dubnica nad Váhom za účelom výstavby garáže. Susedný majiteľ pozemku p. Jaroslav Mutala nemá
k výstavbe garáže žiadne námietky.
Nakol'ko boli oslovení susední vlastníci, je nutné počkať ešte na odpoveď jedného z nich (p.Hrubo)
Komisia odporúča dať vypracovať geometrický plán resp. zamerať skutočný stav pozemkov. Za
súčasnej situácie komisia neodporúča odpredaj pozemku.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

6 členov
O
O
O

Bod. č. 13 - Peter Pišša - Nezáväzná žiadosť o odkúpenie pozemku
Menovaný žiada o odkúpenie pozemku na ulici Bratislavskej p. č. KN-C 1110/316 v katastrálnom
území Dubnica nad Váhom. Žiadate!' predbežne zisťuje možnosť odpredaja a podmienky, za akých
by bolo možné pozemok odpredať ( vrátane kúpnej ceny) .
Komisia neodporúča odpredaj predmetného
Hlasovanie:
Za:
Proti :
Zdržal sa:
Nehlasoval:

pozemku.

6 členov

O
O
O

Bod. č. 14 - Katarína Mikušová - Žiadosť o prenájom pozemku
Menovaná žiada o prenájom časti pozemku na ulici Školská, p. č. KN-C 4391/2 v katastrálnom území
Dubnica nad Váhom, v jeho časti o výmere 15m2. Miesto umiestnenia stánku bolo zaznačeneé
v priloženej mapke.

r

\

Komisia neodporúča prenájom predmetného pozemku z dôvodu nevhodnodnosti, nakol'ko v z jednej
strany pozemku je parkovisko, z druhej strany je miestna komunikácia. Komisia oporúča menovanej
zvážiť prenájom pozemku pri Strednej Priemyselnej Škole.
Hlasovanie:
Za:

Proti :
Zdržal sa:
Nehlasoval:

6 členov
O
O
O

Bod. č. 15 - Ing. Veronika Morvay - Žiadosť o prenájom pozemku
Menovaná žiada o prenájom časti pozemku v lokalite Pod Hájom, p. č. KN-C 2300/84 v katastrálnom
území Dubnica nad Váhom, v jeho časti o výmere cca 12,5m2. Miesto umiestnenia stánku bolo
zaznačeneé v priloženej mapke.
Komisia odporúča prenájom predmetného pozemku na dobu určitú (1 rok). Predlženie
prenájmu
odporúčame scháliť po splnení podmienky výmeny stánku podl'a návrhu, ktorý menovaná navrhla.
Hlasovanie:
Za:

Proti :

6 členov
O

Zdržal sa:
Nehlasoval:

O
O

Bod. č. 16 - Záver
Na záver sa predseda
rokovanie ukončil.

Predseda komisie:

Zapísal:

komisie Ivan Baláž poďakoval všetkým prítomným

Ivan Baláž

Miloš Kopčan

V Dubnici nad Váhom, dňa 30.05.2019

členom za účasť a potom

