Zápisnica č.4/2015
zo zasadnutia komisie životného prostredia, konanej dňa 27.5.2015
Prítomní: viď prezenčná listina

Program:
1. Otvorenie
2. Obnovenie Neslušskej cesty (opakované prejednávanie)
3. Nariadenie o záväznej časti Zmeny a Doplnku č. 2 Územného plánu Mesta Kysucké
Nové Mesto
4. Oznámenie o verejnom prerokovaní Konceptu Územného plánu Mesta Kysucké
Nové Mesto
5. Rôzne
6. Záver
K bodu č. 1:
Zasadnutie komisie ŽP otvoril a viedol predseda komisie Ing. Marián Mihalda.
Všetkých prítomných privítal.
K bodu č. 2
Po obhliadke spomínaného úseku Neslušskej cesty komisia ŽP dáva nasledovné
stanovisko:
Komisia ŽP súhlasí s obnovením Neslušskej cesty a vytvorením jednosmernej ulice.
V súčasnosti je to cesta, ktorá je slepá, výjazd na hlavnú cestu III/01163 je neprehľadný.
Zimná údržba je sťažená otáčaním odhŕňacích vozidiel. Prepojením cesty s cestou
III/01163 by sa zvýšila bezpečnosť cestnej premávky, zvýšil komfort pri odhŕňaní cesty, ...
K výrubu drevín sa komisia vyjadrí až po vypracovaní príslušnej dokumentácie
k obnoveniu cesty (po vypracovaní dokumentácie sa upresní, koľko drevín bude
potrebných odstrániť).
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa hlasovania (5/0/0) (za obnovenie Neslušskej cesty v kat.
ú. Kysucké Nové Mesto)
K bodu č. 3:
Komisia ŽP prerokovala návrh VZN č. 5 o záväznej časti Zmeny a Doplnku č. 2
Územného plánu Mesta Kysucké Nové Mesto a odporúča MsZ v Kysuckom Novom
Meste predložený návrh schváliť.
K bodu č. 4:
Komisia ŽP bola oboznámená o verejnom prerokovaní Konceptu ÚPN Mesta KNM,
ktoré sa bude konať dňa 15.06.2015 o 17.00 hod. v Dome kultúry v Kysuckom Novom
Meste a berie na vedomie.

K bodu č. 5:
Ing. Zuzana Kubicová oboznámila Komisiu ŽP, že dňa 26.05. 2015 bol na Mesto
Kysucké Nové Mesto doručený zámer „Mechanická úprava plastov a papiera“ na
pozemkoch p. č. KN 4646/9, 4646/24 v kat. ú. Kysucké Nové Mesto firmy HMSK,
s.r.o., Tŕstie 2299, 024 04 Kysucké Nové Mesto, ktorý poslal Okresný úrad Kysucké
Nové Mesto. Komisia dáva nasledovné stanovisko:
Komisia ŽP nesúhlasí so zriadením zámeru, nakoľko je prijaté uznesenie MsZ
nepovoliť činnosť, ktorá bude zaťažovať životné prostredie a aj z dôvodu, že stavba,
v ktorej sa má zriadiť zámer, je postavená bez stavebného povolenia.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa hlasovania (0/5/0) (proti zriadeniu zámeru
„Mechanická úprava plastov a papiera“ na pozemkoch p. č. KN 4646/9, 4646/24 v kat.
ú. Kysucké Nové Mesto firmy HMSK, s.r.o.)
Komisia ŽP prerokovala návrh VZN č. 4/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2015
o určení výšky dotácie na osobné a prevádzkové náklady na žiaka a dieťa škôl
a školských zariadení a odporúča MsZ v Kysuckom Novom Meste predložený návrh
schváliť.
K bodu č. 6:
Predseda komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil rokovanie
komisie.

Ing. Marián Mihalda, v.r.
predseda komisie ŽP
Zapísal: Ing. Zuzana Kubicová

