
Zápisnica zo stavebnej komisie konanej dňa 11. 10. 2011

Prítomní:  Mgr. Ivan Vaško - predseda stavebnej komisie, Ing. Mária Ertlová – poslankyňa 
        obecného zastupiteľstva, Ing. Ľudovít Novotný – poslanec obecného zastupiteľstva, 
        Ing. Štefan Zekucia - poslanec obecného zastupiteľstva, Miroslav Horváth – 
        ospravedlnený, Ján Čikovský - člen stavebnej komisie, Ing. arch. Michal Kuvik
        - ospravedlnený, Mgr. Anna Šimonovičová – 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. Stretnutie  stavebnej  komisie  a správcu  cintorína  p.  Jána  Bartoša  na  miestnom 
cintoríne  za účelom prekonzultovania požiadaviek týkajúcich sa vybavenia a opráv na 
cintoríne.

- stavebná komisia na základe miestnej obhliadky odporúča vyčleniť finančné
      prostriedky na rok 2012 na tieto aktivity:
      a) zrealizovať chodník pri parkovisku medzi zelenými hrobmi a hrobkami cca 23 m
          x 1,2 m s použitím zámkovej dlažby a obrubníkov z Námestia M. Pajdušáka 
      b) zrealizovať oplotenie v dĺžke cca 40 m od parkoviska spolu s bráničkou pre vstup 
          do cintorína
      c) oprava jestvujúceho chodníka od parkoviska, ktorý je sadnutý
      d) zriadiť informačnú tabuľu pre umiestnenie potrebných dokumentov v zmysle 
          zákona pre prevádzku pohrebiska a orientačný plán cintorína
      e) údržba interiéru a exteriéru Domu smútku – oporné stĺpy zrealizovať obklad
          (konzultovať s autorom projektu), vyčistiť a natrieť drevené konštrukcie, ohrev
           prípojky vody zabezpečiť DEVI káblom a termostatom, zateplenie 
           sklobetónového okna polystyrénom a omietkou priľahlej steny, uzavretie 
           priestoru kompresora, vymaľovať interiér, vymeniť dvere do chladničky
      f) výmena kolies manipulačného vozíka ( väčšie a nafukovacie  kolesá),  nový poťah 
           na manipulačný vozík s tým, aby bola zahalená celá konštrukcia
      g) sklad náradia premiestniť k parkovisku a natrieť
      h) premiestniť kontajner k skladu náradia ( je nutné ho oplotiť  a zrealizovať  príjazd
          ku kontajneru)
 - stavebná komisia odporúča vyhľadať štúdiu cintorína,  ktorá bola údajne vypracovaná 
   a predložiť ju stavebnej komisii k prehodnoteniu. Pokiaľ táto neexistuje, je potrebné 
   dať vypracovať novú štúdiu cintorína. 

2. Pozvanie p. Dušana Nováka st. a p. Dušana Nováka ml. na stavebnú komisiu kvôli 
riešeniu situácie prenájmu pozemku parc. č. E-KN 2094/1 pri chate súp. č. 703 na 
Košiarnom briežku. 

3. Žiadosť  Bc.  Igora  Grečka,  bytom Košiarny briežok  3654/8,  Smižany o odkúpenie 
priľahlého pozemku o výmere 96 m2  k pozemku, ktorého je vlastníkom parc. č. C-KN 
2037/39 o výmere 154 m2 – zastavané plochy.

4. Stavebná komisia odporúča vyzvať p. Jozefa Grečka na odstránenie zbernej nádoby na 
vodu z potoka Bystrička a prešetriť nepovolenú stavbu v jeho dvore. 

5. Rôzne – diskusia.
6. Z dôvodu  neprítomnosti  členov  komisie  bolo  zasadnutie  prerušené.  Pokračovanie 

zasadnutia bude v novembri 2011, presný termín bude členom komisie oznámený.

          Mgr. Ivan Vaško  v. r.
      predseda stavebnej komisie


