
Stavebno - plánovacia komisia Mestského zastupiteľstva v Spišských Vlachoch

Z Á P I S N I C A
zo zasadnutia Stavebno - plánovacej komisie MsZ v Spišských Vlachoch

konaného dňa 22. 08. 2018
Začiatok : 15:30

Ukončenie : 17:00

Miesto: galéria Mesta Spišské Vlachy

Prítomní : Ing. Rastislav Bečker – predseda komisie, poslanec MsZ
Peter Klocek – podpredseda komisie, poslanec MsZ
Ing. Jaroslav Bašista - člen komisie
Ing. arch. Martin Čurilla - člen komisie
Ing. Anna Mnichová – tajomník komisie

Ostatní : Ľubomír Fifik – primátor mesta
PaedDr. Marcela Satmáryová – zástupca primátora, poslanec MsZ
Milan Biroščák, poslanec MsZ
Štefan Labanc, poslanec MsZ

Neprítomní :

Program:
1. Otvorenie, schválenie programu
2. Informácia o pripravovaných projektoch a zámeroch mesta na ďalšie obdobie
3. Riešenie žiadosti obyvateľov mesta :
• Žiadosť o súhlas na úpravu pozemku – Miroslav Čipkár
• Žiadosť o opravu a vybudovanie chodníka a presun dopravného značenia –Social. Trans,n.o.
• Žiadosť o výrub stromov  v lokalite Zahura – Anna Kelemecová
4. Rôzne, diskusia
5. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie
Predseda komisie Ing. Rastislav Bečker privítal všetkých zúčastnených. skonštatoval, že komisia je
uznášaniaschopná, prečítal program rokovania komisie a nechal hlasovať o tomto programe.
Hlasovanie : za : 4 proti : 0 zdržali sa : 0

K bodu č. 2 - Informácia o pripravovaných projektoch a zámeroch mesta na ďalšie obdobie
Primátor mesta oboznámil prítomných o projektoch, ktorých sa mesto zúčastnilo – kamerový systém,
vybudovanie stojísk, stavebné úpravy požiarnej zbrojnice, …. a o pripravovaných projektoch o ktoré
má mesto záujem – oprava ciest, výsadba zelene v meste.
Ing. Bečker navrhol, aby bola vypracovaná mapa so zakreslením potrebných opráv chodníkov
a miestnych komunikácií, kde budú určené priority opráv a zároveň aj potrebné náklady do
budúcoročného rozpočtu mesta. Ing. Mnichová upozornila na to, že pri realizácii projektu
„Kanalizácia a ČOV“ budú prekopávané skoro všetky ulice mesta, preto je potrebné zobrať do úvahy
aj túto skutočnosť, aby sa neinvestovalo do častí, ktoré budú opravované nanovo.
Uznesenie komisie : K tomuto bodu komisia neprijala nijaké uznesenie.



K bodu č. 3 - Riešenie žiadosti obyvateľov mesta

• Žiadosť o súhlas na úpravu pozemku – Miroslav Čipkár
Miroslav Čipkár, Mlynská 22, Spišské Vlachy podal žiadosť o súhlas na úpravu pozemku – plochy
pred jeho rodinným domom, parc. KN/C/122/3, ktorá je vo vlastníctve mesta. Jedná sa o úpravu
zámkovou dlažbou v rozsahu cca 16 m².
Uznesenie komisie : Komisia súhlasí s úpravou pozemku zámkovou dlažbou – plochy o výmere cca 16
m² pred rodinným domom vo vlastníctve žiadateľa, na  parc. KN/C/122/3, ktorá je vo vlastníctve
mesta.
Hlasovanie : za : 4 proti : 0 zdržali sa : 0

• Žiadosť o opravu a vybudovanie chodníka a presun dopravného značenia –Social.
Trans,n.o.

Spoločnosť Social.Trans, n.o., Jarná 23, Spišské Vlachy dňa 23.7.2018 opätovne podala žiadosť
o opravu a vybudovanie chodníka a presun dopravného značenia na Jarnej ulici pozdĺž ich zariadenia,
kde predložila aj návrh riešenia.
Uznesenie komisie : Komisia berie na vedomie požiadavku, odporúča vypracovať mapu
so zakreslením potrebných opráv chodníkov a miestnych komunikácií, kde budú určené priority opráv,
kde bude zahrnutá aj oprava, prípadne nový chodník na Jarnej ulici. Nakoľko pozemky
pod navrhovaným chodníkom sú vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja, komisia odporúča
vyvolať jednanie so správou cest KSK a dohodnúť ďalší postup.
Hlasovanie : za : 4 proti : 0 zdržali sa : 0

• Žiadosť o výrub stromov  v lokalite Zahura – Anna Kelemecová
P. Anna Kelemecová, Štúrova 3, Spišské Podhradie, žiada vyrúbať stromy pri rekreačnej chate, časť
Zahura.
Uznesenie komisie :  Komisia navrhuje preveriť, na ktorom pozemku sa stromy nachádzajú – kto je
vlastník  a povolenie výrubu riešiť v zmysle zákona o ochrane prírody, povolenie výrubu
vo vegetačnom kľude od 1.10. do 31.3.
Hlasovanie : za : 4 proti : 0 zdržali sa : 0

K bodu č. 4 – Rôzne, diskusia

V diskusii neboli vznesené žiadne pripomienky a návrhy.

K bodu č. 5 – Záver

Predseda komisie Ing. Rastislav Bečker poďakoval všetkým zúčastneným za účasť.

Spišské Vlachy, 22. 08. 2018
Zapísala: Ing. Anna Mnichová


