
Zápisnica z mimoriadnej stavebnej komisie konanej dňa 9. 9. 2011 
 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
 

Program:  
 

1. Žiadosť Petra Vranu, bytom Iliašovská 20, Smižany o súhlas so zmenou vlastníka 
pozemku na Košiarnom briežku parc. č. C-KN 2037/159 o výmere 169 m2 – zast. 
plochy. Súčasný vlastník pozemku zapísaný na LV č. 3308 k. ú. Smižany je Silvester 
Morandíny, bytom Brusník 21, Smižany. Na liste vlastníctva je zapísaná poznámka 
o začatí exekučného konania a vecné bremeno. 
Zasadnutia sa zúčastní p. Ľudovít Vrana. 

 -    stavebná komisia doporučuje dať súhlas so zmenou vlastníka parc. č. C-KN 2037/159                    
o výmere 169 m2 – zast. plochy na nového vlastníka Petra Vranu, bytom Iliašovská 20, 
Smižany po preskúmaní právnikom. Zároveň stavebná komisia doporučuje, aby nový 
vlastník doplatil obci rozdiel pôvodnej kúpnej ceny a v súčasnosti platnej ceny za 
pozemok podľa VZN č. 85.   

2.   Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemku parc. č. C-KN 
1697/88 v rómskej osade. 

 -   stavebná komisia doporučuje predaj pozemku parc. č. C-KN 1697/88 v k. ú. Smižany 
v zmysle výsledku obchodnej verejnej súťaže konanej dňa 10. 8. 2011 víťazovi súťaže 
Zuzane Tomášekovej, bytom Štrkovec 1052/2, Smižany v cene 1 800 ,- € vrátane DPH.  

3.  Stavebná komisia bola oboznámená so skutočnosťami ohľadom realizácie stavby: 
„Rekonštrukcia Nám. M. Pajdušáka“. Zistili sa skutočnosti, že je rozdiel medzi 
výmerou a farbou zámkovej dlažby uvedenej v rozpočte a kladačskom pláne, ktorý 
predložil projektant dňa 9. 9. 2011. Je potrebné zvážiť výmenu obrubníkov na 
chodníku od prevádzky POLLUX po zadnú časť radnice, nakoľko v tejto časti projekt 
uvažuje iba s výmenou dlažby. Predseda stavebnej komisie bude informovať o tejto 
situácii ostatných poslancov OZ. Nakoľko projekt rieši iba rekonštrukciu vrchnej časti 
Lávky pri evanjelickom kostole, je nutné vyčleniť finančné prostriedky na realizáciu 
spodnej časti (základy) z rozpočtu obce.  

       
        
 
 
                Mgr. Ivan Vaško v. r. 
               predseda stavebnej komisie 
 
          


