Zápisnica z rokovania Komisie územného plánovania, výstavby, dopravy a životného
prostredia pri Mestskom zastupiteľstve v Poltári, ktoré sa konalo dňa 20.2.2014 o 15:00 hod.
na oddelení výstavby na prízemí mestského úradu.
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program: 1. Otvorenie
2. Predloženie žiadostí
3. Prejednanie žiadostí
4. Diskusia
5. Záver
K bodu 1
Rokovanie otvoril predseda komisie p. František Kuzmáni, ktorý privítal prítomných členov
komisie a oboznámil ich s predloženými žiadosťami.
K bodu 2
Žiadosť Evy Dudášovej, bytom Železničná 694/37, Poltár o odkúpenie pozemku vo vlastníctve
mesta. V žiadosti uvádza, že pozemok sa nachádza pri jej rodinnom dome na Ulici družby č. 15/6 v
Poltári, CKN parcela č. 608 (časť z EKN parcely č. 1565/5 a časť z EKN parcely č. 1529/1). Ďalej
uvádza, že k pozemku, na ktorom je postavený jej rodinný dom nie je žiadna prístupová cesta a že
tento pozemok užívajú viac ako 50 rokov.
K bodu 3
1. Žiadosť Evy Dudášovej, bytom Železničná 694/37, Poltár o odkúpenie pozemku vo vlastníctve
mesta. Jedná sa o pozemok, ktorý sa nachádza pri jej rodinnom dome na Ulici družby č. 15/6 v
Poltári, CKN parcela č. 608 (časť z EKN parcely č. 1565/5 a časť z EKN parcely č. 1529/1).
Komisia doporučila:
odpredaj uvedeného pozemku vo vlastníctve mesta, nakoľko sa tento pozemok nachádza pred jej
rodinným domom. Pozemok využívajú ako dvor a zároveň je to aj časť plochy, ktorá tvorí prístup
k rodinnému domu. Zo strany žiadateľky je potrebné, aby si dala vypracovať na uvedený pozemok
geometrický plán.
K bodu 5
Rokovanie ukončil predseda komisie p. František Kuzmáni a všetkým sa poďakoval za účasť.
Prijatie uznesení:
Komisia územného plánovania, výstavby, dopravy a životného prostredia pri Mestskom
zastupiteľstve v Poltári na svojom zasadnutí dňa 20.2.2014 prijala po prerokovaní
Uznesenie č. 1/2014, v ktorom doporučila odpredaj pozemku vo vlastníctve mesta pre Evu
Dudášovú.
Zapísala: Ľudmila Sihelská

_______________
František Kuzmáni
predseda komisie

