
Zápisnica z miestnej obhliadky dňa 19. 07. 2012

Prítomní:  
Za stavebnú komisiu: Mgr. Ivan Vaško

   Ing. Štefan Zekucia
   Mgr. Anna Šimonovičová
   p. Róbert Mika

Za obecný úrad:    Ing. Ľudmila Krotká
               Mgr. art. Radka Novotná

Kontrolór obce:     Ing. Iveta Dobšinská

Dňa 19. 7. 2012 vykonali členovia stavebnej komisie,   zástupcovia obecného úradu a kontrolór 
obce miestnu obhliadku v rómskej osade a na Mlynskej ulici v Smižanoch z dôvodu posúdenia žiadostí 
občanov predložených stavebnej komisii obecného zastupiteľstva: 
1. Žiadosť Ľubomíra Franka, bytom Smižany o zapracovanie časti parciel, podľa predloženej kópie 

z katastrálnej mapy, do územného plánu obce ako pozemkov určených na výstavbu.
-  stavebná komisia odporúča odpredaj časti parcely o výmere 32 m2  oddelenej z parc. č. C-KN 
1758/1  -  ostatné  plochy  vo  vlastníctve  obce,  až  keď  žiadateľ  odkúpi  susednú  časť  pozemku  
oddelenú z parc. č. C-KN 1754/9 - ostatné plochy, ktorá je vo vlastníctve ZVL, p. s. Smižany. Obec  
Smižany odpredá žiadateľovi pozemok pod podmienkou, že výstavba na ňom bude možná, až keď 
bude formou Zmien a doplnkov územného plánu obce, určený na výstavbu rodinných domov.

2. Žiadosť  Zdeňka Šarišského,  bytom Smižany o odkúpenie  časti  pozemku parc.  č.  C-KN 1698/1 
o rozmeroch 6 x 15 m pre účely zväčšenia dvora.

3.      Žiadosť Jána Šarišského, bytom Smižany o predaj časti pozemku parc. č. C-KN 1698/1.
-  body 2.  a 3.  - stavebná komisia odporúča odpredaj  časti  obecného pozemku parc.  č.  C-KN 
1698/1 s tým, že koniec odpredaných susedných pozemkov bude v rovnakej línii s parc. č. E-KN 
1694, ktorá je vo vlastníctve SR- SPF.

4. Žiadosť  Miroslava Bigoša,  bytom Smižany o výstavbu príjazdovej  cesty na  parcele  č.  1677/8 
k Miroslavovi Bigošovi a Jozefovi Tomovi.
- stavebná komisia odporúča osloviť vlastníka pozemkov E-KN 91677/201, 91677/302 a 91678/2 -  
Lesy SR, š. p. k odkúpeniu časti týchto parciel, ktoré sú pod prístupovou komunikáciou.

5. Žiadosť Mariána Tomášeka a manž. Zuzany, bytom Smižany o odkúpenie časti pozemku parc. č. 
C-KN 1697/104. 
-  stavebná  komisia  odporúča  vypracovať  nájomnú  zmluvu  na časť  pozemku  parc.  č.  C-KN 
1697/104 o výmere cca 90 m2  v cene 0,10 € / m2  ročne pod podmienkou, že v prípade opráv na 
verejnom vodovode, musí  nájomca  strpieť prípadné poškodenie svojho majetku. Doba nájmu 
najviac  na 5 rokov.

Mgr. Ivan Vaško v. r.
       predseda stavebnej komisie


