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Zápisnica zo stavebnej komisie konanej dňa 28. 02. 2011

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Programový rozpočet na rok 20 II - 2013

pri nákupe pozemkov Maša - Košiarny briežok a vypracovaní GP uvažovať
s rozširenim o chodník pre peších a cyklistov a vykúpením pozemkov od štátnej
cesty, po vypracovaní GP bude určený ďalší postup
nákup pozemkov Falgevend -filozófiu výkupu pozemkovje potrebné zmeniť
generei zelene - na najbližšie zasadnutie stavebnej komisie predložiť návrh od
projektanta za jeho účasti
úprava Smižianskeho kanála - stavebná komisia doporučuje rozdeliť rozpočet SO
Priepust na Nálepkovej ulici tak, aby boli vyčíslené predpokladané náklady zvlášť
na bezpečnostný rigol a ostatnú časť
rekonštrukcia MŠ Ružová - zrušiť VO a vyšpecifikovať podmienky vypracovania PD
k rekonštrukcii
Dom sociálnych služieb - stavebná komisia doporučuje zaplatiť sumu za PD tak ako
bola vys úťaže ná, zvyšné prostriedky vyplatiť po získaní NFP
Detské ihrisko MŠ Ružová - stavebná komisia doporučuje JO 000. - €' na detské
ihrisko v areáli MŠ, na Nálepkovej ul. riešiť v tomto roku iba údržbu
Stavebná komisia doporučuje naplánovať do rozpočtu obce údržbu AZ na Mlynskej
ul. smerom na Mašu
Stavebná komisia doporučuje doplniť do rozpočtu obce vypracovanie PD vo vyške
500,- EUR a na realizáciu zelenej futbalovej plochy v rómskej osade na pozemku.
ktorýje určený v UPN obce na plochy športu vo výške 25 000,- €'
Stavebná komisia doporučuje namiesto rekonštrukcie MK opravu chodníka na Ul.
Slov. raja. Presné určenie rekonštruovaných ciest bude zadefinované po miestnej
obhliadke, ktorú vykoná stavebná komisia.
Stavebná komisia doporučuje zapracovať do rozpočtu k položkám Príprava a PD
vypracovanie PD na kolumbárium v areáli cintorína

2. Stavebná komisia doporučuje vyzvať Obvodný úrad v Sp. Novej Vsi, aby opravil
zničené oplotenie v časti obce Maša - termín ihneď

3. Stavebná komisia doporučuje zvolať rokovanie medzi VSD a.s. a obcou za účelom
presmerovania dodávky el. energie z iného zdroja v lokalite Maša z dôvodu častých
výpadkov dodávky el. energie

4. Žiadosť MVDr. Kristíny Kovaľovej, bytom Astrova 4, Sp. Nová Ves o užívanie, resp.
prenájom pozemku za križovatku Tatranská - Smreková pri stánku PNS
- stavebná komisia nedoporučuje prenájom pozemku. ani trvalé užívanie pozemku.
zároveň doporučuje umiestniť k spomínanému vjazdu na pozemok tabuľu zákaz
parkovania

5. Žiadosť Pavla Barillu a manž. Zuzany, obaja bytom Za Hornádom 9/22, Spišská
Nová Ves o odkúpenie pozemku parc. Č. C-KN 2095/19 o výmere 85 m2

- druh
pozemku lesné pozemky zapísaný na LV Č. l vk. Ú. Smižany nachádzajúci sa na
Košiarnom briežku pri rekreačnej chate súp. Č. 3420.



- stavebná komisia doporučuje predaj pozemku v cene 20, - €/m2 + DPH. Stavebná
komisia doporučuje OZ definovať tento predaj ako prípad hodný osobitného zretel'a
a dáva návrh na uznesenie.

6. Žiadosť Ing. Borisa Bartalského, PhD., bytom E. M. Šoltésovej 2750/25, Spišská
Nová Ves, o odkúpenie pozemku pod chatou súp. Č. 3660 C-KN 2095110 o výmere
121 m2

- druh pozemku lesné pozemky na Košiarnom briežku.
- stavebná komisia doporučuje predaj pozemku v cene 20,- €'1m2 + DPH. Stavebná
komisia doporučuje OZ definovať tento predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa
a dáva návrh na uznesenie.

7. Žiadosť Juraja Steinera, bytom Nálepkova 15/9, Smižany o užívanie resp. prenájom
pozemku, na ktorom by umiestnil predajný stánok Večierka podľa alternatív
vyznačených v priloženej mape.
- stavebná komisia doporučuje užívanie verejného priestranstva podľa alternatívy Č. l

8. Prerokovanie problému s uzatváraním dodatkov k nájomným zmluvám pozemkov
z dôvodu zvýšeného nájomného.

stavebná komisia doporučuje postupovať podľa doporučenia právnika pri
pozemkoch na Košiarnom briežku a pri pozemkoch užívaných ako záhradky pri
bytových domoch doporučuje prehodnotiť výšku nájmu

9. Stanovisko stavebnej komisie k žiadostiam o dotácie z rozpočtu obce pre občianske
združenia
- stavebná komisia doporučuje ponechať v rozpočte obce navrhovanú sumu s tým, že
prostriedky budú prideľované počas celého roka na základe konkrétnych žiadostí na
jednotlivé akcie. Príspevok TJ doporučuje vo výške 20 000,- € na výdavky spojené
s úhradou energií a prevádzkou tribúny.

10. Stanovisko stavebnej komisie k programovému rozpočtu
- k programovému rozpočtu zašlú predsedovi členovia stavebnej komisie svoje
podnety do 4.3.2011 a ten rozhodne, či je potrebné znovu sa stretnúť

-- Mgr. Ivan Vaško v. r.
predseda stavebnej komisie
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Stavebná komisia - pripomienky k programovému rozpočtu na rok 2011 v obci Smižany

1. K časti PRÍJMOVÁ ČASŤ
1. Príjmová časť
Kapitálové príjmy
1. Z predaja pozemkov 1164000,00 ť

tieto pozemky zatial' nie sú vo vlastníctve obce a nebudú, kým nezasadne komisia na
SPF, ktorá určí cenu za ktorú sa budú predávať obci

2. Granty a transfery 2015588,39 ť
2.4. Kapitálový grant - prístavba ZUŠ

hodnota zákazky je 1 448 746,7700 EUR s 19% DPH
je len oznámenie o schválení žiadosti o poskytnutie podpory lokálnej stratégie
komplexného prístupu z 28. mája 2010, viď prílohu č.I
nech pani riaditel'ka ZUŠ dá čestné prehlásenie, že ak neprejdeme výzvou a ak
nezískame finančné prostriedky, bude financovať prístavbu ZUŠ z iných zdrojov

2. K časti VÝDA VKOV Á ČASŤ
PROG RAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA
PODPROGRAM 1.5: AUDIT
- tento program by sa nemal týkať iba financií a finančného oddelenia, ale aj
všetkých ostatných oddelení v zmysle personálneho auditu
- zodpovednou osobou by mal byť prednosta

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING
- vytvoriť centrálny informačný systém o ubytovaní a službách CR
s umiestnením informačného kiosku

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE
- v súvislosti s efektívne fungujúcou samosprávou určiť cieľ "Výberové konania na
dodávku tovarov, uskutočňovanie prác, poskytnutie služieb a súťaž návrhov
pripravovať a zverejňovať tak, aby sa ich mohlo zúčastniť čo najviac subjektov. Ako
kritérium na vyhodnocovanie ponúk využívať obidve možnosti, ktoré uvádza zákon:
a) ekonomicky najvýhodnejšia ponuka alebo
b) najnižšia cena,"
- kritériá pre účasť uchádzačov a súťažné podklady vypracovať v spolupráci s
komisiami pri OZ
- využívať elektronické aukcie
- všetky VO uverejňovať na internetovej stránke obce podľa uznesenia OZ č.
6/1/20 I O
PODPROGRAM 3.3: SPRÁ VA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE
Kapitálové výdavky 2477 169,91 f

Rekonštrukcia a modernizácia:
04512717002 - Rekonštrukcia ciesr . . 149075.00 f

chodnik na ulici Slov. raja, prioritu ostatných urči stavebná komisia po obhliadke
091 1 717002 - Rekonštr. a zateplenie MŠ Ružová 50000,00 f
- položku znížil' na 25 000,00 €a vykonal' najnutnejšie práce pre fungovanie MŠ

Nákup pozemkov:
Falgevend. . 5 SOO.OOf
zmeniť postup pri výkupe pozemkov tak, aby neboli poškodeni terajši vlastnici a obec
Maša a Koš. Briežok la 000,00 f
položku navýšiť o 10 000,00 ť a pri výkupe pozemkov zahrnúť pozemky pre
cyklistický chodník a chodník pre peších



Panský kruh 377 400.00 f
- suma je len odhadovaná stavebným oddelením obce, komisia pre určenie ceny na SPF
zatial' nezasadla; poslanci zisťujú aj ďalšie súvislosti s prevodom týchto pozemkov na
obec
0620713004 Štiepkovač 17 000,00 f
- túto položku riešiť nákupom multifunkčného zariadenia z fondov

Prípravná a projektová dokumentácia:
0620716 Voda, kanalizácia - Panský kruh 12000,00 f
- s prácami na Panskom kruhu začať až keď budú pozemky vo vlastníctve obce
091 1 716 Rekonštrukcia MŠ Ružová....... 10 OOO.()()f
- zrušit' VO na PD Rekonštrukcie MŠ, podklady pre vypracovanie PD vypracoval'
v spolupráci so stavebnou komisiou(odstránenie azbestu, prístavby jaslí, ...)
10 202 716 Dom sociálnych služieb . 81 000.00 f
- zaplatiť vysúťaženú sumu 54 262,00 (, zbytok po pridelení NFP

Realizácia nových stavieb:
0620717001 Technická vybavenosť - Panský kruh 100000,00 f
- s prácami na Panskom kruhu začať až keď budú pozemky vo vlastníctve obce

PROGRAM Č. S: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK
- doplniť o podprogram "Ochrana pred povodňami"

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
- absentuje likvidácia čiernych skládok!

PROGRAM Č. 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE
PODPROGRAM 7.1: SPRÁVA A ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ
- vypracovať "Operačný plán zimnej údržby obecných komunikácií,
verejných priestranstiev a parkovísk"
PODPROGRAM 7.2: SPRÁ VA A ÚDRŽBA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV
- z prostriedkov obdržaných na aktivačné práce vytvoriť fond pre finančnú
motiváciu pri plnení zadaných úloh
- zahrnúť aj likvidáciu čiernych skládok
- pri čistení verejných priestranstiev venovať pozornosť aj extravilánu obce

PROGRAM Č. 9: VZDELÁ VANIE
PODPROGRAM 9.6: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

kapitálové výdavky vo výške 97 100,00 € zrušiť - stavebné oddelenie
argumentuje ich opodstatnenie tým, že stavebné povolenie je platné do
júla 2011 a aby neprepadlo, je potrebné začať stavbu vybudovaním
základov
podl'a oficiálneho vyjadrenia MY SR, Odbor štátnej stavebnej správy
a územného plánovania sa za začatie stavby považujú tie práce(výkopové
práce pre základy, budovanie základov, stavebné práce a úpravy okolia
stavby), ktoré sú súčasťou PD stavby overenej stavebným úradom
v stavebnom konaní. Začatie týchto prác musí byť zrejmé zo stavebného
denníka a stavebník je povinný ich začatie oznámiť stavebnému úradu,
viď prílohu č.2
podl'a neoficiálneho vyjadrenia stavebného úradu v SNY, ktorý vydal toto
povolenie, stačí v žiadosti o predlženie platnosti uviesť dôvod nedostatok
finančných prostriedkov na začatie prác
stavebná komisia doporučuje, aby sa o ďalšom postupe prác rozhodlo na
OZ 23.6.2011



PROGRAM Č. 10: ŠPORT
PODPROGRAM 10.1: PODPORA ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ
- podprogram by mal zahŕňať vybudovanie a prípravu bežeckých tratí pre
cezpoľný beh, bežecké lyžovanie a psie záprahy, ktoré budú týmito aktivitami
využité počas celého roka s napojením na trate v lokalite letiska v SNY, aby
sa mohli plánované Verejné preteky v behu na lyžiach uskutočniť pri
minimálnych snehových podmienkach a vytvoriť tréningové možnosti
- zoznam športových podujatí doplniť o:
7) Cezpol'ný beh( organizovaný v spolupráci s Mestom SNY)
8) Preteky psích záprahov - šprint na suchu(organizovaný v spolupráci
s Mestom SNY)
- finančné prostriedky na tieto aktivity budú minimálne, pretože hlavnou
ideou je hl'adať ich hlavne formou príspevkov od sponzorov a na realizácii sa
budú podiel'ať športovci dobrovol'ne

PODPROGRAM 10.2: DOTÁCIE NA ŠPORT
- rozpočet programu zachovať na stanovenej úrovni s tým, že príspevok TJ
Slovan Smižany bude predstavovať 20 000,00 € a zvyšných 12 940,00 €
rozdeliť podl'a dosahovaných výsledkov medzi všetky športové kluby a TJ
pôsobiace v obci

PROGRAM č.1S: ADMINISTRATÍVA
PODPROGRAM 15.1: ADMINISTRATÍVA - SPRÁ VA OBCE
01.1.1.6. Obce
1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
- zastaviť valorizáciu platov, prostriedky určené na odmeny zamestnancov
obecného úradu a funkcionárov Obce krátiť o 15%
0.6.2.0. Rozvo; obce
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
- zastaviť valorizáciu platov, prostriedky určené na odmeny zamestnancov
obecného úradu krátiť 015%

Y Smižanoch dňa 08.03.2011 Mgr. Ivan Yaško, v.r.
predseda stavebnej komisie
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MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Odbor štátnej stavebnej správy a územného plánovania

Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Bratislava 14.9.2010
Č.KVSU-SSUP-J49/2010-L

Krajský stavebný úrad v Trenčíne
Odbor štátnej stavebnej správy
Hviezdoslavova 3
Gt 1 01 Trenčín

Vl:C: Žiadosť o usmernenie- odpoveď

Na Ministerstvo vnútra SR, odbor štátnej stavebnej správy a územného plánovania
(ďalej len ministerstvo) ste sa obrátili so žiadosťou () usmernenie vo veci posúdenia
stavebných prác vo väzbe na začatie uskutočňovania stavby v súvislosti s aplikáciou ust. § 66
ods. 2 písm. h), § 88a ods. l, § 105 a §106 stavebného zákona.

V žiadosti uvádzate prípad, keď stavebník začal uskutočňovať zemné práce pre
založenie stavby - výkopové práce, hlbenie stavebnej jamy resp. výkopy pre základy bez
stavebného povolenia. Podľa názoru uvedeného právneho zástupcu stavebníka (advokáta).
\ takomto prípade nemožno skutok považovať za začatie uskutočňovania stavby bez
siuvebného povolenia, ale iba za uskutočňovanie terénnych úprav bez povolenia stavebného
úradu. advokát pritom argumentuje definíciou pojmu "stavba" podľa § 43 stavebného zákono.

Podľa § 43 stavebného zákona stavba je stavebná konštrukcia postavená
stavebnými prácami zo stavebných výrobkov. ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej
osadenie vyžaduje úpravu podkladu. Pevným spojením so zemou sa rozumie

a) spojenie pevným základom,
b) upevnenie strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ v zemi alebo o IllU

stavbu,
c) ukotvenie pilótarni alebo lanami s kotvou v zemi alebo na inej stavbe,
cl) pripojenie na siete a zariadenia technického vybavenia územia,
c) umiestnenie pod zemou.

Podľa § 43g ods. l stavebného zákona stavebné práce sú odborné činnosti, ktorými sa
uskutočňuje stavba zo stavebných výrobkov. Stavebnými prácami sú najmä montážne práce,
ak sa nimi

a) trvale a pevne zabudovávajú do stavby alebo sa zo stavby vynímajú stavebné výrobky,
najmä prevádzkové zariadenia a zariadenia technického, energetického
3 technologického vybavenia stavby,

b) stavba pripája na verejné dopravné a technické vybaveniu územia.

Podľa § 58 stavebného zákona v spojení s § 8 a 9 vyhlášky Č. 453/2000 Z.z.. ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona súčasťou žiadosti o stavebné povolenie
j,' projektová dokumentácia stavby, ktorá obsahuje aj súhrnnú technickú správu, z ktorej musí
bvt zrejmé stavebno-technické riešenie stavby vrátane zakladania a tiež stavebné výkresy.
I ktorých musí byť zrejmé riešenie základov a výkopov pre ne potrebných, ako aj návrh Úpí3V



ol.olia stavby (exteriér). Projektová dokumentácia stavby overená stavebným úradom
\ konani je nedeliteľnou súčasťou stavebného povolenia (§ l O ods.2 vyhlášky Č. 453/2000
! .z.)

V zmysle § 46 stavebného zákona stavebník alebo stavbyvedúci má povinnosť od
prvého dňa prípravných prác na stavenisku viesť stavebný denník. do ktorého sa
zuznamenávajú všetky podstatné udalosti na stavbe, t.j. aj začatie stavby

Z vyššie uvedených ustanovení vyplýva, že pred začatím stavby sa vykonávajú
prípravné práce, medzi ktoré sa započítava aj vytýčenie stavby. pričom za začatie stavby sa
považujú tie práce (výkopové práce pre základy. budovanie základov, stavebné práce
a úpravy okolia stavby). ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie stavby overenej
stavebným úradom v stavebnom konaní. Začatie týchto prác musí byť zrejmé zo stavebného
denníka a stavebník je povinný ich začatie oznámiť stavebnému úradu.

Pojem terénne úpravy podľa stavebného zákona predstavuje celkom iný druh činnosti.
ktorý sa povoľuje osobitným režimom podľa § 3% ods. 32 písm. a) a § 71 ods. I písm. a)
stav ebného zákona (pretože nesmeruje k začati u stavby) a využíva sa v tých prípadoch. keď
je potrebné na pozemku vykonať iba terénne úpravy bez toho. aby sa na ňom realizovala
stavba (najmä v prípadoch priamo uvedených v ust. ~ J9b eds. 3 písm. a) stavebného zákona).

V zmysle vyššie uvedeného je potrebné postupovar' aj \' prípade uvedenom vo vašej
iiadosti. Ak orgán štátneho stavebného dohľadu zistí začatie uskutočňovania stavby
(/~!l1n~'ch prác - výkopov pre základy) bez právoplatného povolenia stavebného úradu, vyzve
stuvcbnlka podľa § 102 ods. 5 písm. a) stavebného zákona na zastavenie prác na stavbe
II oznámi to stavebnému úradu. Ak stavebník neuposlúchne výzvu orgánu štáneho stavebného
dohľadu, vydá stavebný úrad rozhodnutie. ktorým nariadi práce na stavbe zastaviť (§ l 02
ods.2 stavebného zákona) a následne stavebný úrad začne priestupkové konanie. resp. konanie
(l správnom delikte podľa § Ias alebo § 106 stavebného zákona ako o uskutočňovani stavby
bez stavebného povolenia.

Stavebný úrad vedie konania podľa stavebného zákona (o dodatočnom povolení
stavby a priestupkové konanie resp. konanie o správnom delikte) na konkrétnu stavbu na
konkrétnom pozemku v jednej a tej istej vecí. Nie je prípustné, aby stavebný úrad viedol
konanie o priestupku resp. správnom delikte vo veci terénnych úprava na tom istom pozemku
\ tej istej veci konal o dodatočnom povoleni stavby; to by odporovalo zásadám správneho
poriadku. Aj keď sú jednotlivé konania samostatnými konaniami platia pre ne zásady
správneho poriadku (§3 správneho poriadku), stavebný úrad z úradnej moci začína konania
podľa stavebného zákona v jednej veci konkrétnej stavby.

S pozdravom

Ing. Václav Kadlec
riaditeľ odboru

štátnej stavebnej správy
a územného plánovania


