
                                                    ZÁPISNICA 
 
 
Zo zasadania komisie výstavby životného prostredia a pôdohospodárstva dňa   30.11.2011 
o 15,30  v zasadačke MsÚ. 
 
 
Prítomní: Ing.Ťapák A., Ing. Iliev M., Bolek P., Ing. arch. Hollá D., Ing. Juriňák P., 
                Lubas V., Ing. Natčin V., 
 
Hostia:     akad. arch. Ing. Jariabka Ján. 
 
 
Program: 1. Otvorenie 
                2. Uzatvorenie technického riešenia prístavby kultúrneho domu 
                3.Rozpočet mesta v oblasti investičnej výstavby. 
                4. Rôzne. 
 
 
 
Ad.1 Zasadnutie komisie otvoril predseda komisie Ing. Ťapák privítal členov komisie a hostí. 
         Oboznámil členov komisie s programom. 
   
Ad. 2 Uzatvorenie technického riešenie prístavby kultúrneho domu. 
          akad. arch. Ing. Jariabka Ján členom komisie predstavil nové následné riešenie  
           prístavby kultúrneho domu. 
           Ing.Ťapák otvoril k k dannej téme diskusiu .Členovia komisie v plodnej diskusii sa  
          pýtali k niektorým problémom danného riešenia.Ako sa bude zabezpečovať strava 
          akým spôsobom,či bude vyhovovať súčastný stav?. Sociálne zariadenia pre imobilných  
          návštevníkov. Predelenie súčastného stavu od nového navrhovaného /sála/ .  
        . Na toto všetko bude  zodpovedané ešte pri následnom stretnutí . 
 
 
          Stanovisko komisie výstavby: 
  
          Komisia výstavby súhlasí s navrhnutým riešením. 
 
Ad.3. Predseda finančnej komisie Bolek P. informoval členov komisie o rozpočte mesta pre       
          Rok 2012 ,čo sa zatiaľ dostalo do rozpočtu v oblasti kapitálových výdavkov. 
           Nákup pozemkov pod nový cintorín resp. úprava cintorína 
           Nákup pozemkov čerchle  
           Kamerový systém pri ZŠ Brehy ihrisko 
           Kamerový systém nábrežie Or. Priehrady  
           Ul. Mlynská štrkovanie 
           Ul. v Zubrohlave štrkovanie 
           Ul. Lesná štrkovanie 
           Ul. Lesná projekt a geologický prieskum 
           Dom seniorov 
           Územný plán mesta 
           Dom kultúry – oprava 



         Osvetlenie Ul. Poľanová 
         Stavebno technický dozor – Dom seniorov 
         Rekonštrukcia hospodárského pavilónu MŠ IX Bernoláková 
         Vecné bremeno kanalizácia 
 
          Stanovisko komisie výstavby: 
         ________________________ 
   Komisia výstavby súhlasí s navrhnutými kapitálovými výdavkami v rozpočte pre rok 2012. 
 
Okrem tohto investičné oddelenie pripravuje  do rozpočtu pre rok 2012 v oblasti kapitálových 
výdavkov 
                 akcie ,ktoré budú predmetom prejednania v komisii  na najblizšom zasadnutí. 
 
 
 
 
Ad.4.Rôzne. 
 
        Žiadosť ZŤS  Strojárne , s.r.o. Námestovo 
         
        Spoločnosť ZTS Strojárne s.r.o. Námestovo má záujem odkúpiť spoluvlastnícky podiel 
mesta  Na LV č. 3417  parc.č. 1035/1  spol. pod. 7/28 o výmere 41 m2 v areáli spoločnosti 
ZTS Strojárne. 
 
 
 
Stanovisko komisie výstavby: 
 
Komisia výstavby súhlasí s odpredajom uvedenej výmery 41 m2 na LV 3417 p.č.1035/1. 
Cena 1Euro/m2. 
Dôvod  komisia zvážila ako vážny zreteľ vzhľadom na to ,že sa využivá kanalizácia 
spoločnosti pre potreby mesta. 
 
 
 
    
                                                                                                       Ing. Ťapák Anton 
                                                                                                       Predseda komisie        


