
                                                     ZÁPISNICA 

 

Zo zasadania komisie výstavby životného prostredia a poľnohospodárstva dňa 16.11.2012 

o 15.30 hod. v zasadačke MsÚ. 

 

Prítomní: Ing. Natšin V., Ing. Iliev M., Ing. Juriňák P., Lubas V., Ing. Ťapák A., Ing. arch.  

               Hollá D., Ing. arch. Vrtiel J., Ing. arch Skyčák A. 

 

Program: 1. Otvorenie 

                2. Stanovisko k návrhu územného plánu mesta 

                3. Príprava investičných akcíí na rok 2013 

                4.Rôzne 

 

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

Ad.2.Ing. Natšin informoval členov komisie o verejnom zasadnutí  k doplnku č.2. územné- 

         ho plánu mesta a o verejnom zasadnutí návrhu územného plánu mesta. Oboznámil čle- 

         nov , že termíny verejného zasadnutia boli zverejnené na verejnej informačnej tabuli 

         mesta a internetovej stránke mesta. 

        Ing. arch. Hollá mala pripomienku , že o termíne verejného zasadnutia k prerokovaniu  

        návrhu územného plánu mesta má sa verejnosť oboznámiť v mieste spôsobom obvyklým 

        a to výveskou na verejnej tabuli, internetovej stránke a miestnym rozhlasom. Ak občania 

        nie sú riadne oboznámení potom sú tlaky meniť územný plán. Preto navrhovala zvolať  

        ešte raz verejné prerokovanie k návrhu územného plánu mesta. 

 

       Stanovisko komisie výstavby: 

       Komisia výstavby doporučuje na základe nízkej účasti občanov na verejnom prerokovaní  

       návrhu územného plánu  zvolať ešte jedno prerokovanie návrhu územného plánu mesta. 

       Využiť všetky prostriedky na oboznámenie občanov o verejnom prerokovaní. 

 

Ad.3.Ing. Natšin predložil návrh investičných akcíí na rok 2013. 

          Členovia komisie  uvedený návrh podrobne prerokovali a niektoré inv. akcie vypustili  

          z návrhu a niektoré inv. akcie doplnili.Potom zostavila plán inv. akcií podľa dôležitosti. 

          /plánované nové stavby 1-14.,kanal. voda 1-4., VO 1-6 / 

          Príloha k zápisu. 

 

          Stanovisko komisie výstavby: 

          Komisia výstavby doporučuje plán investičných akcií na rok 2013 podľa dôležitosti. 

 

Ad.4 Rôzne. 

1. Žiadosť reštaurácia Thalasi s.r.o. Rázusová 833/16 Námestovo. 



Žiadajú o povolenie výstavby terasy pred reštauráciou a žiadajú o užívanie verejného 

priestranstva v meste. Žiadajú o povolenie na výstavbu letnej terasy, ide o ľahkú 

drevenú konštrukciu , ktorá bude prekrytá reklamnou plachtou. Podlaha terasy by 

mohla byť riešená dlažbou , alebo drevenou terasovou podlahou. 

 

Stanovisko komisie výstavby: 

Komisia doporučuje prenájom uvedeného pozemku a z realizáciou spevnenej plochy 

v  požadovanom rozsahu. Nesúhlasí s navrhnutým prestrešením, toto doporučuje 

riešiť zvinovacou markízou, alebo slnečníkmi. 

      

2. Ing. arch Hollá dotazovala , kedy mesto začne s vysporiadaním vlastníckych 

vzťahov pod miestnymi komunikáciami. 

 

Stanovisko komisie výstavby: 

Komisia výstavby doporučuje  začať s vysporiadaním vlastníckych vzťahov pod 

miestnymi komunikáciami v meste. 

 

 

 

Zapísal. Ing. Ťapák Anton 

           


