
Zápisnica 

zo 6. zasadnutia                                                                  

komisie výstavby, územného plánovania, dopravy a životného prostredia 

dňa 31.08. 2021 

 

Návrh programu: 

1/ Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 

2/ Plnenie investičných akcií schválených v rozpočte na rok 2021 (informuje: Ing. Medvecká PhD.) 

3/ Súťaž návrhov na nábrežie 

- prerokovanie víťazného návrhu a vyhodnotenie z pohľadu ďalšieho využitia mestom 

4/ Generel dopravy 

 -    prerokovanie výslednej verzie a vyhodnotenie z pohľadu ďalšieho využitia mestom 

5/ Kontrola plnenia uznesení KVÚDaŽP (informuje Ing. Trnovec, Ing. Medvecká PhD.) 

6/ Návrhy a podnety členov komisie  

 

K bodu 1 - Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 

Prítomní: Ing. arch. Danica Hollá, Ing. Juraj Kurtulík, Ing. Marián Čiernik, Ing. Janka Pisarčíková, 

Ing. Marek Pjenčák, Ing. Jaroslav Hucík   

Ospravedlnení: Ing. Marcel Bakoš, Ing. Peter Balcerčík, Ing. Jaroslav Genšor - príde neskôr 

Prítomní predkladatelia materiálov: Ing. Soňa Medvecká, PhD. – vedúca odd. výstavby 

 

Predsedníčka komisie Ing. arch. Danica Hollá privítala všetkých prítomných, skonštatovala, 

že komisia je uznášania schopná a dala členom komisie možnosť program doplniť, zmeniť, resp. 

pripomienkovať. Ing. Kurtulík navrhol zaradiť ako samostatný bod Informáciu o stave rokovania 

obyvateľov ul. Brezovej s mestom Námestovo v súvislosti so zriadením miestnej komunikácie na 

tejto ulici. Po dohode, že táto téma môže by prerokovaná v bode č.6  Návrhy a podnety členov 

komisie, predsedníčka komisie dala hlasovať o programe v znení uvedenom v pozvánke.  

 

Hlasovanie: za 6, proti: 0, zdržal sa, nehlasoval: 0 

 

Vedúca odd. výstavby Ing. Medvecká PhD. informovala prítomných, že z komisie bude 

musieť zakrátko odísť, nakoľko bola pozvaná na oslavu 10. výročia založenia miestnych novín 

Námestovčan. Niektorí členovia vyjadrili rozhorčenie nad tým, že Ing. Medvecká PhD. považuje 

účasť na oslave novín za dôležitejšiu ako účasť na komisii, ktorá sa zaoberá činnosťou a výsledkami 

práce oddelenia, ktorého je vedúcou. 

  

K bodu 2 – Plnenie investičných akcií schválených v rozpočte na rok 2021 (informuje Ing. 

Medvecká PhD.) 

Vedúca odd. výstavby uviedla, že plnenie investičných akcií z bežných aj kapitálových 

výdavkov je obsiahnuté v tabuľke, ktorú zaslala členom komisie e-mailom. Členovia komisie mali 

k jednotlivým položkám doplňujúce otázky. Keďže však vedúca odd. výstavby rokovanie komisie 

opustila, tak ako avizovala, v referovaní o investičných akciách mal pokračoť Ing. Trnovec, ktorý 

však nebol oboznámený so stavom prebiehajúcich či plánovaných akcií.  Napriek tomu boli členmi 

komisie prebraté všetky investičné akcie v rozsahu, ktorý umožňovali všeobecné poznatky členov 

komisie vyplývajúce z ich pozorovaní a iniciatívnych zistení. Členovia komisie, ktorí sú zároveň 

poslancami, avizovali, že sa investičným akciám budú podrobne venovať na zasadnutí zastupiteľstva. 

Na záver tohto bodu komisia hlasovala o nasledovných uzneseniach: 

 

Komisia VÚPDaŽP žiada vedenie mesta, aby zabezpečilo vypracovanie a plnenie harmonogramu 

kosenia plôch mestskej zelene. 

 



Hlasovanie: 

za:  6        proti: 0       zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 6/2021-1 bolo prijaté 

 

Komisia VÚPDaŽP žiada mestský úrad, aby zabezpečil predkladanie projektov na investičné akcie 

mesta Námestovo na prerokovanie komisie VÚPDaŽP ešte pred vyhlásením výberového konania. 

 

Hlasovanie: 

za:  6        proti: 0       zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 6/2021-2 bolo prijaté 

 

 

K bodu 3 - Súťaž návrhov na nábrežie - prerokovanie víťazného návrhu a vyhodnotenie 

z pohľadu ďalšieho využitia mestom 

Členovia komisie diskutovali o víťaznom súťažnom návrhu na nábrežie Oravskej priehrady. 

Predsedníčka komisie vyjadrila svoj názor k celkovému priebehu súťaže, vyzdvihla prínosy 

víťazného návrhu a upozornila v čom vidí jeho úskalia.  

Prišiel Ing. Genšor 

Ďalej vyjadrila názor, že je škoda, že podmienky súťaže neobsahujú povinnosť, aby bola 

víťaznému uchádzačovi zadaná priama zákazka na vypracovanie ÚP zóny nábrežia. Členovia komisie 

sa zhodli, že k dopracovaniu urbanistickej štúdie by bolo potrebné zadať pripomienky, ktoré by boli 

doňho dopracované. Členovia komisie sa dohodli, že svoje postrehy a pripomienky k návrhu si 

v priebehu ďalších dní navzájom prepošlú a budú prezentované na ďalšej komisii VÚPDaŽP. 

 

K bodu č. 4 – Generel dopravy 

Členovia komisie sa v diskusii zaoberali výsledkami Generelu dopravy. Ing. Trnovec povedal, 

že mesto sa výstupmi Genrelu dopravy mesta Námestovo zatiaľ nezaoberalo. Predsedníčka komisie 

konštatovala, že je potrebné vysvetlenie týchto výstupov zo strany mestského úradu a v akom rozsahu 

boli zapracované pripomienky vznesené členmi komisie pri prerokovaní návrhu generelu s komisiou. 

Členovia komisie sa zhodli, že k tomuto bodu rokovania bude potrebné sa vrátiť za prítomnosti 

vedúcej oddelenia výstavby Ing. Medveckej. 

 

K bodu 5 – Návrhy a podnety členov komisie 

Slovo dostal pán Grígeľ, ktorý členom komisie vysvetlil situáciu a výsledky rokovania medzi 

vlastníkmi pozemkov v súvislosti s vyriešením prepojenia ulice Brezovej a Poľanovej. Vzhľadom 

k tomu, že sa jednalo o problematiku, na ktorú komisia nemá dosah, komisia neprijala k tejto téme 

žiadne uznesenie. Členovia komisie však navrhli spôsob, ktorým by bolo možné vec posunúť 

dopredu. 

 

 

K bodu 6 -  Záver 

Na záver predsedníčka komisie poďakovala všetkým členom za účasť na komisii a zasadnutie 

komisie ukončila. 

 

 

 

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

                   Ing. arch. Danica Hollá                                              Ing. Jozef Trnovec 

        predsedníčka komisie                                                sekretár komisie 


