
Zápis z rokovania Stavebno ekonomickej komisie  

2.12.2019 o 18:00 hod.  

J. Surový, R. Dzuro, P. Sedláčik  

ospravedlnený D. Kristek 

 

 

Stavebno-ekonomická komisia rokovala podľa vopred stanoveného a zverejneného programu. 

1. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku p. Rybáriková 

Komisia odporúča odpredať pozemok podľa žiadosti, ak bude od žiadateľov predložený GP. K tejto žiadosti 

už rokovalo OZ a bolo prijate uznesenie č. 95/2019.   

 

Hlasovanie : 
J. Surový za 
R. Dzuro za  
P. Sedláčik    za 
 
 

2. Žiadosť o odvodnenie p. Današová (D. Voderady) 

Komisia odporúča odvodniť priestor pred nehnuteľnosťou č. 3007 v Dolných Voderadoch (vo vyhliadke max. 2 
rokov prihliadnuc na aktuálny stav obecného rozpočtu, hneď po miestach v obci ktoré už boli na odvodnenie 
určené). Komisia odporúča riešiť čiastočné odvodnenie pred domami svojpomocne napr. odvodňovacím 
priesakovým kanálikom pri krajnica max do hĺbky 10 cm. 

 
Hlasovanie : 
J. Surový za 
R. Dzuro za 
P. Sedláčik    za 
 

3. Vysporiadanie pozemkov Futbalové ihrisko 

Odporúčame starostovi navrhnúť konkrétne riešenie pre OZ ako vysporiadať obecné pozemky neoprávnene 

používané konkrétnymi občanmi. Komisia bude nápomocná pri návrhoch riešení po určení spôsobu 

vysporiadania ktoré písomne navrhne starosta. 

Hlasovanie : 
J. Surový za 
R. Dzuro za 
P. Sedláčik za  

4. Výzva na majetkové vysporiadanie Slov. pozemkový fond 

Komisia odporúča starostovi zistiť všetky pozemky ktoré sú vo vlastníctve, alebo spoluvlastníctve SPF 

a postupovať na základe výzvy SPF z 4.11.2019. Komisia bude nápomocná pri preverovaní vlastníctva, 

spracovaní, zisťovaní, alebo iných úkonoch ktoré písomne navrhne a požiada starosta. 

Hlasovanie : 
J. Surový za 
R. Dzuro za 
P. Sedláčik za  

 

 



5. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku Vdovičíkoví (doplnený GP) 

Komisia odporúča OZ počkať a odpredávať požadovaný pozemok v budúcnosti len ak nevznikne „odskok“ 

a bude zachovaná línia – rovina so susednými pozemkami. Inak pozemok neodporúča odpredať. Vdovičíkoví 

navrhli, že oslovia suseda, aby si vysporiadal pozemok pred domom ktorý vlastní obec a je dlhodobo užívaný 

Varačkovími : 

Hlasovanie : 
J. Surový za 
R. Dzuro za 
P. Sedláčik za 

 

6. Žiadosť o zmenu územného plánu p. Brna a p. Šefčík (IBV Majer) 

Komisia odporúča OZ vyhovieť žiadosti o zmenu územného plánu na parcelách 2472/39 a 2474/11 na 

náklady žiadateľov.  

Komisia odporúčame OZ podporiť výstavbu tak, aby obci nevznikli žiadne náklady spojené z projektom, 

realizáciou ani iné náklady, nakoľko sa jedná o súkromnú investíciu.   

Hlasovanie : 
J. Surový za 
R. Dzuro za 
P. Sedláčik za 

 


