
                                                        ZÁPISNICA 

Zo zasadnutia komisie výstavby životného prostredia a pôdohospodárstva dňa 11.2.2013 

o 15,30 hod. v zasadačke MsÚ.                                                                                       

Prítomní: Ing. arch. Hollá D., Ing. Natšin V., Ing. arch Vrtiel J ., Ing. Juriňák P ., Ing. Ťapák           

A ., Ing. Iliev M ., Lubas V ., Ing. arch. Skyčák A ., 

 

Program: 1. Otvorenie 

                2.Podmienky arch . súťaží  nábrežie a priestor pri domove seniorov. 

                3. Prejednanie žiadostí. 

 

Ad. 1. Zasadnutie otvoril predseda komisie Ing . Ťapák. 

 

Ad.2 Podmienky arch. súťaže nábrežie . 

 

Stanovisko komisie výstavby: 

Komisia výstavby v tejto veci dňa 3.5.2011 už zaujala stanovisko a doporučila do uzšieho 

výberového konania Atelier GAM s.r.o.., a SP s.r.o. 

Ak MsZ vyhlási novú verejnú súťaž, bude potrebné vytvoriť také podmienky, aby sme získali 

na výstavbu investora. 

Komisia výstavby doporučuje 2 základné podmienky 

1. Výstavba krytého bazénu štandartných rozmerov a ďalších vodných atrakcií 

2. Na predaj pozemku rozhodujúci je investičný zámer na dannom území. 

 

 

       Podmienky arch súťaže pri domove seniorov. 

  Komisia výstavby doporučuje 

1. Vypísanie súťaže arch. návrhov na dané územie. 

Návrh cien predloží vedúci oddelenia výstavby do MsZ na schválenie v rámci 

prerokovania zmien rozpočtu. 

 

 

 

Ad.3 Prejednanie žiadostí: 

1. Žiadosť vlastníkov bytového domu ul. Čer. Kríža 66/20 

Žiadajú o odpredaj pozemku vo vlastníctve mesta  ako priľahlý pozemok 

k bytovému domu s úmyslom rekonštrukciou balkónov s realizáciou projektu terasy, 

ktorým by sme rozšírili už existujúce balkóny o novovzniknutú terasu. 

 

Stanovisko komisie výstavby: 

Komisia výstavby súhlasí s odpredajom pozemku, tak aby novovzniknutá terasa bola 

zalícovaná s jestvujúcimi balkónmi. 



Cena v zmysle VZN 40 Euro/m2 .Pozemok priľahlý k stavbe, alebo pozemku 

žiadateľa. Doložiť GP. 

  

2.  Žiadosť Tibor Tomovčík a manž.  Radoslava, Ul. Bernoláková 1272/59. 

Žiadajú o odkúpenie pozemku podľa  GP p. č. 876/8 o výmere 206 m2. 

Žiadajú znížiť cenu schválenú MsZ , ktorá bola 40 Euro/m2 na 10 Euro/m2 z titulu 

vecného bremena kanalizácie. 

 

Stanovisko komisie výstavby: 

Komisia výstavby na základe upresneného GP doporučuje odpredať pozemok 

o výmere 206 m2.Z titulu vecného bremena doporučuje v zmysle VZN znižiť cenu 

na 10 Euro/m2 z dôvodov zriadenia bezplatného vecného bremena na kanalizáciu 

v prospech mesta Námestovo a OVS Dolný Kubín. 

 

3.  Ing. Dunčič Eduard Komenskéko 486/11 Námestovo. 

Žiada na základe stanoviska o odstránenie stavby o prenájom pozemku resp. kúpu 

pozemku pod predmetnou stavbou. 

 

 

Stanovisko komisie výstavby: 

Vzhľadom na to , že k uvedenej veci bolo prijaté uznesenie MsZ, komisia výstavby 

sa uvedenou žiadosťou nezaoberala a postupuje túto žiadosť MsZ. 

 

 

           4.Coop Jednota Námestovo spotrebné družstvo Hviezdoslavova 1/11. 

              Žiada o odkúpenie časti pozemku z parcely č2051/75 na LV 1399 cca 25 m2 

              N a rozšírenie predajne TEMPO Supermarket pre zámer zaradiť predajňu do malo- 

              obchodného reťazca je potrebné dosiahnuť 1500 m2 predajnej plochy. 

 

               Stanovisko komisie výstavby. 

               Komisia výstavby žiada predložiť komplexné riešenie rozšírenia predajne, zároveň  

               požaduje prehodnotenie parkovacích plôch na novú zvýšenú predajňu. 

 

 

Zapísal: Ing. Ťapák 


