
Zápisnica zo zasadnutia pre cestovný ruch, regionálny rozvoj, služby a technickú činnosť v meste 

Námestovo konaného dňa 15.6.2020 

Prítomní: Ing. Peter Kolada, Ing. arch. Danica Hollá, Rastislav Žulko, , Milan Šurin,  Ján Hrkeľ, Mgr. Jana 

Rusnáková, 

Neprítomní, ospravedlnení: Mgr. Marek Kapičák, Mgr. Emília Nováková, Mgr. Jakub Ptačin, Phd., 

Neprítomní: Ing. Eduard Dunčič  

Sekretár Komisie: Mgr. Alžbeta Selecká 

Hostia:  Mgr. Michaela Bačová, Pavol Laššák, Vladimír Benček, Benček Jozef,  Dorota Mikulášová  

 

Program:  

1.    Otvorenie, privítanie, schválenie programu 

2.    Areál vodných športov v Námestove 

3.    Čierne stavby v katastri mesta Námestovo pri Oravskej Priehrade  

4.    Diskusia 

5.    Rôzne 

6.    Záver 

 

Bod programu č.1 - Otvorenie, privítanie, schválenie programu 

Rokovanie komisie otvoril Ing. Peter Koľada, privítal prítomných. Skonštatoval, že komisia je uznášania 

schopná. Ospravedlnil neprítomných členov komisie. Informoval o programe rokovania komisie, 

prebehlo hlasovanie za navrhnutý program. 

Hlasovanie: 

Za:6 zdržalo sa:0    proti:0      

Program komisie bol schválený  

Komisia súhlasila s programom rokovania. 

 

Bod programu č.2 - Areál vodných športov v Námestove 

Mgr. Michaela Bačová a Pavol Laššák zo združenia Yacht klubu, TJ Oravan a Orava Otužilci v Námestove, 

prezentovali projekt s názvom Areál vodných športov v Námestove. Projekt sa skladá z prezliekacích 

šatní a odkladacieho priestoru. Areál by slúžil spoločne všetkým vodným klubom s tým, že jeho časť 

prezliekacích kabín by bola prístupná verejnosti. Areál vodných športov – prezliekacie kabíny by boli 

umiestnené na nábreží Or. Priehrady v tzv. Účku.  Projektová dokumentácia je vypracovaná tak aby sa 

projekt mohol realizovať vo viacerých fázach. Prezentujúci prezentovali 1. fázu projektu. Mesto 

Námestovo spolu so zástupcami klubu získalo príspevok v hodnote 6000€ na realizáciu projektu. P. 

Laššák doplnil, že majú možnosť projekt dofinancovať, prostredníctvom oslovených sponzorov.  P. 



Kolada dodal, že Komisia pre rozpočet, financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta schválila a 

odporučila projekt podporiť.  

Komisia pre CRRRSaTČ vo svojom rokovaní riešila problematiku už využívajúcich priestorov na jachty 

a jachting na Oravskej priehrade v tzv. Účku   

D. Hollá upozornila na pripravovanú Súťaž návrhov, ktorá by mohla vyriešiť problematiku priestoru na 

nábreží Or. Priehrady, koncepciu umiestnenia a využitia podobných projektov. Poprosila o silnejší tlak 

na mesto Námestovo o dokončenie tzv. Súťaže návrhov na nábreží Or. priehrady.    

Komisia pre CRRRSaTČ, odporučila zástupcom Yacht klubu, TJ Oravan a Orava Otužilci, pripraviť do 

ďalšieho zasadnutia komisie nový kontajnerový návrh areálu vodných športov, pre ľahšiu manipuláciu.   

Uznesenie č. 25 : Komisia pre cestovný ruch, regionálny rozvoj, služby a technickú činnosť v meste 

navrhuje mestskému úradu preveriť právny stav - vlastníctvo budovy na pozemku mesta súp.číslo 

2051/156 v súvislosti či by tam mohli pôsobiť viaceré jachtárske kluby a iné vodné športy v 

Námestove. 

Hlasovanie: 

Za:6 zdržalo sa:0    proti:0      

 

Bod programu č.3 Čierne stavby v katastri mesta Námestovo pri Oravskej Priehrade 

P. Kolada prezentoval súčasnú situáciu čiernych stavieb v katastri mesta Námestovo. Rokoval so 

zástupcami vodného diela Veľká Domaša,  prezentoval ich snahy a tlak na  vládu SR.  

A. Selecká informovala o vstupe mesta Námestovo do združenia Slovenské moria,  (neformálne 

združenie miest a obcí z okolia vodných nádrží na Slovensku). Združenie spoločne bojuje s problémami 

samospráv a ľudí v okolí vodných nádrží.  

Uznesenie č. 26 :  Komisia pre cestovný ruch, regionálny rozvoj, služby a technickú činnosť v meste 

navrhuje aby primátor Námestova ako štatutár mesta v súvislosti s potrebou riešenia čiernych 

stavieb v okolí Oravskej priehrady inicioval rokovanie s vodohospodárskym podnikom s cieľom ich 

odstránenia. 

Hlasovanie: 

Za:6 zdržalo sa:0    proti:0      

 

Body programu č.4.Diskusia,5.Rôzne, 6.Záver 

Po krátkej diskusii k týmto bodom predseda komisie Ing. Peter Kolada poďakoval zúčastneným a 

ukončil komisiu.  

 

 


