
Zápisnica 

z piateho zasadnutia komisie pre legislatívu a dražbu, verejný poriadok 

a ochranu prostredia mesta napísaná dňa 03.09.2019 

 
 

Komisia pre legislatívu a dražbu, verejný poriadok a ochranu prostredia mesta (ďalej 

len ako „komisia”) začala svoju činnosť dňa 03.09.2019 o 15.30 hod. v zasadačke Mestského 

úradu Námestovo. Predseda komisie Ing. Róbert Sládek privítal členov komisie a  

konštatoval, že komisia sa zišla v počte 7 členov  a je v zmysle článku 8 ods. 2 Rokovacieho 

poriadku komisií mestského zastupiteľstva  v Námestove ( ďalej len ako „rokovací poriadok”) 

spôsobilá rokovať. Z dôvodu neodkladných pracovných povinností mimo Námestova sa 

ospravedlnili p.Krausová, p.Bolibruch a p.Hajdučík. 

 

K bodu 1 – Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 

 

Predseda oboznámil členov komisie o programe  zasadnutia  komisie uvedenom v 

pozvánke zo dňa 27.08.2019 a zároveň dal členom komisie v zmysle článku 8 ods. 3 

rokovacieho poriadku možnosť program doplniť, zmeniť resp. pripomienkovať. Vzhľadom na 

to, že predseda navrhol doplniť jeden bod programu (bod č.3) hlasovalo sa o programe 

v nasledovnom znení: 

 

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu. 

2. Prejednanie materiálov pre septembrové MsZ: 

- Partnerská zmluva o spolupráci (Orlová) 

- Obchodno-verejná súťaž – ul. Komenského 

- Obchodno-verejná súťaž – ul. Miestneho priemyslu 

- Dodatok k VZN 01/2017 – o soc. službách 

3. Zhodnotenie plnenia stanovísk z predchádzajúcich komisií 

4. Príprava k návrhu: Štatút mesta Námestovo 

5. Rôzne (návrhy a podnety). 

6. Zhrnutie výstupov zo zasadnutia. 

7. Záver. 

 

 

Hlasovanie členov komisie o navrhovanom programe: za - 7, proti - 0, zdržal sa – 0 

 

 

K bodu 2  Prejednanie materiálov pre septembrové MsZ: 

 

Postupne sme sa oboznámili s jednotlivými bodmi uverejneného programu MsZ 

5/2019 v NO.  

 

K niektorým bodom rokovania MsZ boli navrhnuté nasledovné stanoviská. 

 

 

K bodu MsZ č.2 - Partnerská zmluva o spolupráci (Orlová)  

 

Komisia štylisticky upravila slovenskú modifikáciu zmluvy. 

 



Stanovisko č.1: 

 

Komisia pre legislatívu a dražbu, verejný poriadok a ochranu prostredia mesta odporúča 

MsZ schváliť uzatvorenie upravenej verzie Zmluvy o spolupráci upravenej komisiou pre 

legislatívu a dražbu verejný poriadok a ochranu prostredia mesta. 

 

Hlasovanie členov komisie o navrhovanom zámere: za - 7, proti - 0, zdržal sa – 0  

 

Stanovisko komisie bolo prijaté. 

 

K bodu MsZ č.7 - Dodatok k VZN 01/2017 – o soc. službách 

 

Stanovisko č.2: 

 

Komisia pre legislatívu a dražbu, verejný poriadok a ochranu prostredia mesta odporúča  

prerokovať Dodatok k VZN 01/2017 – o soc. službách pred jeho schválením Mestským 

zastupiteľstvom v komisii pre SOZS a OZ. 

 

Hlasovanie členov komisie o navrhovanom zámere: za - 7, proti - 0, zdržal sa – 0  

 

Stanovisko komisie bolo prijaté. 

 

K bodu MsZ č.11 - Obchodno-verejná súťaž – ul. Komenského 

 

Stanovisko č.3: 

 

Komisia pre legislatívu a dražbu, verejný poriadok a ochranu prostredia mesta odporúča 

MSZ schváliť podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytového priestoru – 

Komenského č. 510. 

 

Hlasovanie členov komisie o navrhovanom zámere: za - 7, proti - 0, zdržal sa – 0  

 

Stanovisko komisie bolo prijaté. 

 

K bodu MsZ č.12 - Obchodno-verejná súťaž – ul. Miestneho priemyslu 

 

Stanovisko č.4: 

 

Komisia pre legislatívu a dražbu, verejný poriadok a ochranu prostredia mesta odporúča 

MsZ: 

 

a) schváliť podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom administratívnej budovy 

s.č.1009 s priľahlými pozemkami na ulici Miestneho priemyslu  

b) zvážiť možnosť prenajať súčasne s nehnuteľnosťami uvedenými v bode a) aj  parcelu 

C-KN č. 951/1 o výmere 337 m². 

 

Hlasovanie členov komisie o navrhovanom zámere: za - 7, proti - 0, zdržal sa – 0  

 

Stanovisko komisie bolo prijaté. 

 



 

K bodu 3. Zhodnotenie plnenia stanovísk z predchádzajúcich komisií 

 

Zaoberali sme sa závermi komisie č.3 zo 4.6.2019 a č.4 z 13.6.2019.  

K stanovisku č.1 k bodu č.3 zo 4.6.2019 komisia navrhla získať ďaľšie informácie a tak 

podporiť jeho realizovanie. 

 

Stanovisko č.1: 

 

Komisia pre legislatívu a dražbu, verejný poriadok a ochranu prostredia mesta odporúča 

MsZ preveriť plnenie nasledujúceho stanoviska zo zasadnutia komisie dňa 4.6.2019: 

 

„Komisia pre legislatívu a dražbu, verejný poriadok a ochranu prostredia mesta, 

odporúča umiestniť dopravnú značku „zákaz státia“ na Štefánikovej ulici v smere od kruhovej 

križovatky ku Lidlu a zároveň pred a za priechodmi pre chodcov pri dome kultúry a pri 

katolíckom dome vyznačiť vodorovným značením úsek 5 metrov na ktorom sa nesmie zastaviť 

a stáť.“ 

 

Hlasovanie členov komisie o navrhovanom zámere: za - 7, proti - 0, zdržal sa – 0  

 

Stanovisko komisie bolo prijaté. 

 

 

K bodu 4. Príprava k návrhu: Štatút mesta Námestovo 

 

Komisia pre legislatívu a dražbu, verejný poriadok a ochranu prostredia mesta 

skonštatovala, že k prehodnoteniu Štatútu mesta Námestovo bude zvolané samostatné 

zasadnutie komisie, kde všetci členovia prednesú svoje pripomienky a návrhy na 

zapracovanie. Zároveň komisia zhodnotila, čo je pre nás v tomto dokumente dôležité, z čoho 

budeme vychádzať a aké zásady budeme sledovať. 

 

O predmetnom bode sa nehlasovalo. 

 

K bodu 5. Rôzne 

 

Aby sa komisia mohla dôslednejšie vyjadriť k nastoleným problémom verejného poriadku 

a ochrany prostredia mesta a mohla pripraviť ďaľšie kroky (aj v súvislosti s rozpočtom 

mesta), doporučila nasledujúce stanovisko: 

 

Stanovisko č.1: 

 

Komisia pre legislatívu a dražbu, verejný poriadok a ochranu prostredia mesta ukladá 

sekretárovi a predsedovi komisie aby na každé zasadnutie komisie bol prizývaný náčelník 

mestskej polície a na najbližšie zasadnutie aj veliteľ DHZ. 

 



Hlasovanie členov komisie o navrhovanom zámere: za - 7, proti - 0, zdržal sa – 0  

 

Stanovisko komisie bolo prijaté. 

 

PhDr. Ján Laštík upozornil, že v zmysle VZN č. 10/2006 Prevádzkového poriadku cintorína 

v znení č.1 z 3.11.2008 a č.2 z 7.11.2011 v Čl. 5 Cenník služieb ods.1)  Ceny za služby 

poskytované správcom cintorína, uvedené v čl.4 ods.1, sú zahrnuté v cene nájmu za hrobové 

miesto:  

- za miesto na jednohrob – na hrobku ročne 3 Eurá, na 10 rokov 30 Eur, 

- za miesto na dvojhrob ročne 12 Eur, na 10 rokov 120 Eur, 

- za miesto na trojhrob ročne 18 Eur, na 10 rokov 180 Eur. 

„Problém vidím v tom, že od zavedenia poplatkov za hrobové miesta uplynulo 10 rokov a tieto 

poplatky sa budú jednorázovo vyberať opäť, čiže napr. za jednohrob 30 Eur a za dvojhrob 

120 Eur. V meste je veľa dôchodcov aj občanov s finančnými ťažkosťami, ktorým bude robiť 

veľký problém uhradiť jednorázovo sumu za viac jednohrobových miest, alebo 120 Eur za 

dvojhrob. Riešenie vidím v možnosti úhrady poplatku na viac splátok, ako je to napr. pri 

poplatok za odvoz komunálneho odpadu. VZN možnosťou splátok nepripúšťa. Je to citlivý 

problém a myslím si, že hlavne dôchodcom by mohla byť mestským zastupiteľstvom umožnená 

táto možnosť.“  

 

 

K bodu 6 – Zhrnutie výstupov zo zasadnutia 

 

Komisia pre legislatívu a dražbu, verejný poriadok a ochranu prostredia mesta na 

záver v krátkosti zhrnula svoje výstupy k bodom 1 až 5, ktoré budú predložené k najbližšiemu 

zasadnutiu MsZ. 

 

 

K bodu 7 – Záver 

 

Na záver predseda komisie poďakoval všetkým členom za účasť na komisii 

a zasadnutie komisie ukončil. 

 

 

 

.....................................................                          ...................................................... 

Ing. Róbert Sládek                                                 JUDr. Martin Panek 

predseda komisie                                                   zapisovateľ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


