
                                                       ZÁPISNICA 
 
         Zo zasadnutia komisie výstavby životného prostredia a pôdohospodárstva 
         Dňa 15.2.2011 o 15,30 hod. v zasadačke MsÚ 
 
 
Prítomní :Ing. Ťapák A .Bolek P,Ing. Pavlík J.,Ing. arch. Hollá  D.,Ing. Iliev M.,Ing. arch.,      
                Vrtiel J., Ing. Način V., Ing. Juriňák P., Lubas V. 
 
 
 Program: 1.   Prejednanie rozpočtu mesta Námestovo na rok 2011 v časti výdavkov-staveb-  
                        né akcie. 

2. Rôzne 
 
 
 
Ad.1  Ing.Nátšin predložil komisii stavebné akcie ,ktoré sa dostali do pracovnej verzije 
rozpočtu mesta  pre rok  
          2011 v súvislosti od príjmov mesta. 
          Nákup pozemkov                                                            705    euro 
          Zberný dvor                                                                  9514    euro 
          Monitorovací vrt na skládke                                            136   euro 
          Oplotenie na skládke                                                        181   euro 
          Geometrické plány IBV                                                     30   euro 
          Projekt prístavby domu kultúry                                     2300   euro 
          Rekonštrukcia sídlisko Stred                                          3894  euro 
          Dom seniorov                                                                20169  euro 
          Revitalizácia verejných priestranstiev –nábrežie          37827  euro 
          Rekonštrukcia verejného osvetlenie                               9626   euro 
          Modernizácia MŠ X Veterná 150                                  2505   euro 
          Obnova ZŠ Komenského                                               3206   euro 
          Zvýšenie tepelnej náročnosti ZŠ Brehy                         6812  euro 
          Údržba      MŠ   V                                                         14275 euro 
          MŠ X výmena osvetlenia                                                3319 euro 
 
 
 a., Komisia výstavby jednohlasne schválila zaradiť do rozpočtu 2011. 
 
b., Ing. Natšin predložil komisii  zoznam stavebných akcií ,ktoré sa do rozpočtu mesta nedos- 
     tali  a treba ich realizovať     . 

c. Komisia výstavby doporučuje zastupiteľstvu zaoberať sa týmito stavebnými akciami 
a zaradiť ich do rozpočtu 

         
Zoznam stavebných  akcii ktoré nie sú v rozpo čte a treba ich realizova ť  v roku 2011 
         
Príprava:        pred.náklad 
        €  
Územný plán Mesta Námestovo -koncept    24 000  
Obstarávanie ÚP       4600  
Projekt ulica Lesná      5 000  
Pozemkové úpravy Čerchle 67 ha časť na tento rok   16 000  



Pozemkové úpravy Vojenské 50 ha časť na tento rok   12 000  
Projekt detské ihrisko brehy-oddýchová zóna   3 000  
Projekt socialných bytov sídlisko Brehy    40 000  
Projekt ciklistického chodníka Nábrežie-Vojenské dĺžka 1600 m  8 000  
Spolu       112 600   
         
Výkup pozemkov        
         
Odkupenie pozemku na zámenu od cirkvi pre Juriňakovú  49 700  
Zastaralé majetkové vysporiadanie-pozemky pod cestami -časť  40 000  
Poplatok za zriadenie vecného bremena sídlisko Čerchle-kanalizácia 20 000  
Spolu       109 700  
Realizácia        
         
Ukončenie ulica Borinova dl. 160m    105 000  
Ulica Poľanová v dĺžke 260 m     245 000  
Kanalizácia dážďová ul.Poľanová dl 250 m    49 791  
Ulica Lesná (štrková úprava) dl 160m    28 000  
Ulica Kvetná (štrková úprava) dl 90m    11 600  
Komunikacia trasa A Zubrohlava (štrková úprava) dl 130m  25 900  
Ulica Slnečná ,vrchná časť,rozšírenie 2,5 m   85 000  
Ulica Slnečná ,spodná  časť,ukončenie podľa požiadavok obyv v dl 40 m 20 000  
Schody vedľa chodníku zo Severnej ul.  Na Veternú dl 35 m  15 000  
VO a mestký rozhlas u.Štúra-ul.Mlynská -len kábel pripokládka k NN - 315 m 2 300  
VO a mestký rozhlas ulk.Poľanová dl 250 m   23 000  
VO a mestký rozhlas  130m ulŠtefaniková -nové bytovky  12 000  
TV k 37 b.j. dofinancovanie rozostavanej 
TV    100 000  
Sídlisko Brehy -Detské ihrisko zriadenie oddýchovej zóny(rozsah podľa   
zváženia-nápadov.Bolo by vhodné zriadiť oplotené územie s vybudovaným   
ihriskom,výsadbu zelene,zriadenie chodníkov ,lavičkami,fontánkou možno aj   
na etapy -náklad je možné určiť poľa rozsahu a výsledku súťaže)  55 000  
Odstránenie zakrytého teplovodu na Hviezdoslavovom námesti(pred 
Pisarčík) 2 000  
Rigol a kanalizácia-odvedenie dážďových vôd spod ihriska Brehy  5 000  
Uloženie chráničky pre optické káble -pripokladka k rekonš.VO  7 000  
Mestský rozhlas -pripokládka k VO ktoré sa bude realizovať v rámci 
rekonštru 15 000  
Cirkevná škola s.Gorazda-ostrovček zberné nádoby   1 500  
Cirkevná škola s.Gorazda-vydláždenie plochy medi jedálňou,CVČ a CŠ 11 000  
Rekonštrukcia strechy dom kultury Námestovo   100 000  
Rekonštrukcia oplotenia cintorín (27m + 40 m )-pohľad.murivo   20 000  
Spolu       939 091  
Celkom požiadavka na rozpočet    1 161 391  
    Vypracoval : Natšin    
         

 
Ad.2  Rôzne 

1 .Žiadosť ˇ 
Štefan Valek,Rázusová 829/8., Námestovo 
Ako vlastník parcely žiada o stanovisko na postavenie prevádzky –obchodu na 
parcele 353 , jedná sa o jednopodlažnú stavbu  rozmeru 6x15 m s murovanými 
obvodnými stenami a drevenou strechou vedľa ,ktorej bude parkovacia plocha 
so vstupom z prepojovacej cesty Štefáni,ková.Mlynská. 



Stanovisko komisie 
Komisia nedoporučuje akúkoľvek výstavbu na uvedenej parcela do doby 
spracovania územného plánu mesta Námestovo. 

   
2. Žiadosť 

Ing. Kamil Polák , Oravská Jasenica 166 
Žiada mesto Námestovo o zámenu pozemkov.Pozemok 2015/91 o výmere 156 
m2 , ktorého som vlastníkom pod existujúcou cestou na GP nová parcela 
2017/433 za pozemok 762 v podiele 32/64 t.j 162 m 2, ktorého je vlastníkom 
mesto. Pozemok  sa nachádza pod mojou parcelou 2015/6. 
 
Stanovisko komisie: 
Komisia súhlasí so zámenou pozemkov doporučuje zámenu schváliť. 

         
 

3. Petícia občanov  časť Črchle. 
Pripomienka k územnému plánu 
Nesúhlasíme so šírkou cesty ulica Brezová nevrhujeme jej zmenšenie 
z pôvodných  12,27 m na max 9 m , Navrhovaná  veľkosť cesty je 
neopodstatnená, keďže sa jedná o vedľajšiu cestu v domovej zóne, ktorá bude 
iba na prístup k rodinným domom. Pôvodné  riešenie zbytočne zmenšuje 
vlastníkom ich vlastné pozemky. 
 
Stanovisko komisie: 
Komisia nedoporučuje meniť územný plán. Doporučuje  ponechať šírku cesty  
v zmysle územného plánu. 
Pri výstavbe cesty ulica Brezová komisia  doporučuje jej max.  zníženie na 11 
m.  

 
 

4. Žiadosť 
Mudr. Martin Uhliarik , Ulica Lesná  Námestovo 
V mene občanov ulice Lesnej žiadam vysypanie cesty ilice Lesnej v dĺžke 
100m.Pre výrazné blatistý povrch ulice Lesnej je sťažený a často nemožný 
prístup autom k 6 vybudovaným rodinným domom. Tiež nie je možný odvoz 
odpadu a doručovanie pošty. 
 
 
Stanovisko komisie: 
Komisia doporučuje zaradiť do rozpočtu mesta na rok 2011. 

 
 

5. Žiadosť. 
Jozef Tarčak,Ulica Červeného kríža 130/ Námestovo 
Obraciam sa na Vás so žiadosťou o odkúpenie pozemku, ktorá sa nachádza na 
ulici Hamuliakovej pri Zelenej lekárni. Spolu s manželkou sme vlastníkmi 
garaže súpisné číslo 3108 parc 187/4 a chceli by sme daný pozemok, ktorý je 
pod garážou odkúpiť. 
 
 



Stanovisko komisie: 
Komisia vzhľadom na to , že uvedená predmetná vec už bola zastupiteľstvom 
v minulosti prejednaná a predaj nebol schválený  nedoporučuje odpredaj 
pozemku. 
 
 
 
 
Zapísal: Ing.Ťapák Anton 

        


