Zápisnica
zo zasadnutia komisie pre ŽPaV, Obecného zastupiteľstva Spišské Bystré,
konaného dňa 18.3.2017 v budove obecného úradu.
……………………………………………………………………………………………
Poslanci komisie : Ing. Pavol Budaj, PhD.; Peter Kundis ;Bc. Paulína Orolínová ; Ing. Martin Lavko ;
Stretnutie sa riadilo týmto programom:
1. Vypracovanie podkladov pre OZ 31.3.2017 – projekt Kultúrny Dom .
2. Riešenie žiadostí občanov.
Ad 1.: Projekt Výstavba kultúrneho domu :
- variant Kruliac – súťaž ukončená bez zmluvy., návrh vyhlásiť súťaž na výber zhotoviteľa PD
NOVOSTAVBY na pozemkoch bývalej MŠ = Uzn č. 11/2015/8.,
- variant Bujna – rozpracované, nedohodnutý postup a podmienky prípravy arch návrhu / Rek a
prístavba býv MŠ alebo Rek a príst býv KDH.,
- variant Krajč - rozpracované obidve lokality, návrh na Rek a prístavby.,
- variant Multifunkčná Sála – vypracovaný návrh na Rek býv KDH s možnosťou dotácie na
Komunitné centrum .,
dotácia= 1.030,00 €/m2, max. 250 m2., z toho 40 tis. n zariadenie, termín=sept. 2017,
Komisia doporučuje pokračovať vo vypracovaní PD na variant Multifunkčná Sála s možnosťou
dotácie na Komunitné centrum s pripomienkami.
Požiadavky /13.11.2015/ na polyfunkčný charakter zariadenia, ktoré bude integrovať funkcie kultúry, zábavy,
príležitostného stravovania a záujmových činnosti :
1. Viacúčelová sála pre svadby, plesy, kary / cca 200 osôb / a divadelné
predstavenia /javisko?/ al. koncerty / cca 100 ľudí / aj pre klubovú činnosť
občianských združení / cca 30 ľudí /.,
2. Technické zázemie pre hygienu, catering.,
3. Exteriér – budova citlivo umiestnená v danom priestore s bezbarierovým
prístupom, parkoviskom a zeleňou na oddych.

Hlasovanie: prítomní 4, za 3, proti 0, zdržal sa 1.,
Ad 2. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku -Ján OROLÍN -odporúčame
predaj za podmienok dodržania stavebného zákona, zákonov o Životnom prostredí a po
zdokumentovaní reálneho stavu susediacich pozemkov, polôh stavieb a predzáhrad.
Hlasovanie: prítomní 4, za 4, proti 0;
/príloha 1/
Ad 2 a. Žiadosť o odkúpenie stavebného pozemku -Ján a Matúš HOŠŠOVCI - odporúčame
predaj za podmienok dodržania stavebného zákona, zákonov o Životnom prostredí.
Hlasovanie: prítomní 4, za 4, proti 0;
/príloha 2/.

Ad 2 b. Žiadosť o odkúpenie stavebného pozemku -Margita HLAVÁČOVÁ - neodporúčame predaj z
dôvodu nevyriešených susedských vzťahov /p. Králik/
Hlasovanie: prítomní 4, za 4, proti 0;
/príloha 3/.

Prítomní poslanci :
Ing. Pavol Budaj, PhD. ………………………………..
Peter Kundis …………………………………
Bc. Paulína Orolínová ………………………
Ing. Martin Lavko……………………………………….
Zapísal: Peter Kundis, v Sp. Bystrom, 18.3.2017.

