
Zápisnica zo zasadnutia stavebnej komisie konanej dňa 17. 04. 2013

Prítomní:  Mgr. Ivan Vaško - predseda stavebnej komisie, Ing. Vladimír Andrassy, PhD.- 
poslanec obecného zastupiteľstva, Ing. Ľudovít Novotný – poslanec obecného 
zastupiteľstva, Ing. Štefan Zekucia - poslanec obecného zastupiteľstva - 
ospravedlnený, Róbert Mika – poslanec obecného zastupiteľstva - ospravedlnený, 
Ján Čikovský – člen stavebnej komisie - ospravedlnený,  Ing. arch. Michal Kuvik 
– člen stavebnej komisie - ospravedlnený, Mgr. Anna Šimonovičová – člen 
stavebnej komisie - ospravedlnená 

         
Za obecný úrad: Ing. Edita Baginová – vedúca odd. výstavby a ŽP 

         Ing. Ľudmila Krotká – referent odd. výstavby a ŽP 
Mgr. art. Radka Novotná –  referent odd. výstavby a ŽP 

Program: 
1. Prejednanie  súťažných  podmienok  k verejnému  obstarávaniu  objektu  MŠ  Ružová

v Smižanoch – Stavebné úpravy v časti Hospodársky pavilón a Pavilón I.
- stavebná komisia odsúhlasila podmienky verejnej súťaže na predmetnú zákazku 

2. IBV Panský kruh rozpočtové opatrenie na presun finančných prostriedkov pre oznamy
- inzerciu obchodných verejných súťaží v regionálnej tlači

- Stavebná  komisia  odporúča  vyčleniť  finančné  prostriedky  v rozpočte  obce  na
inzerciu OVS pre IBV Panský kruh v regionálnej tlači vo výške 6x50 € = 300,00 €   

3. Návrhy riešenia predaja pozemkov za Pribinovou ulicou.
- Stavebná  komisia  odporúča  zvolať  pracovné  stretnutie  stavebnej  komisie

s poslancami OZ a starostu obce. Termín stretnutia navrhne p. starosta.
4. Rôzne – diskusia

- predseda  stavebnej  komisie  upozornil  na  nefunkčnosť  obecného  rozhlasu
a odporučil dôležité oznamy ako napr.  prerušenie dodávky el. energie zverejniť na
informačných tabuliach obce a na webovom sídle obce

- stavebná  komisia  odporúča  zistiť  vstupné  informácie  pre  komplexné  riešenie
dopravnej  situácie  smerom  na  Mašu  a Košiarny  briežok  (úsek  od  štátnej  cesty
III/53612 po most na Maši vrátane)

- upozorniť investorov, ktorí realizovali prekopávky na Maši v súvislosti s výstavbou
inž. sietí, aby urobili spätnú opravu komunikácie z dôvodu poškodenia prekopávky

- ved.  oddelenia  výstavby  a ŽP  informovala  prítomných  o aktivitách  v súvislosti
s prípravou realizácie chodníka na Smrekovej ulici pred ZŠ Pov. sv. Kríža

- stavebná komisia odporúča prejednať úpravu záväznej časti UPN-Z Panský kruh na
spoločnom pracovnom rokovaní so starostom obce a následne postupovať v zmysle
platnej legislatívy.

- stavebná  komisia  odporúča  pripraviť  ďalšie  kolo  obchodnej  verejnej  súťaže  na
predaj pozemkov pre rodinné domy a bytové domy na Panskom kruhu. 

5. Žiadosť  MVDr.  Kristíny  Kovaľovej,  Tatranská  33,  Smižany  o prenájom  časti
pozemku parc.  č. 692/1 ( od bývalej  krčmy „Šenk“ po hranicu potoka) za účelom
vybudovania  3-5 parkovacích miest pre osobné motorové vozidlá

- stavebná komisia odporúča prenájom pozemku na podnikateľskú činnosť   
6. Záver.

Mgr. Ivan Vaško v. r.
      predseda stavebnej komisie


