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XIV. volebné obdobie
9
UZNESENIE
predstavenstva Slovenskej komory architektov
zo 16. apríla 2020
Predstavenstvo Slovenskej komory architektov na online platforme CISCO Webex Meetings
A. rozhodlo
o akceptovaní oneskorených platieb príspevkov na činnosť orgánov komory uhradených najneskôr
do 30. 6. 2020, bez ich navýšenia v zmysle čl. 12c ods. 6 Štatútu SKA;
B. súhlasí
1. s predĺžením lehoty na podanie žiadosti o odklad splatnosti príspevku na činnosť komory
v zmysle článku 12c ods. 1 Štatútu SKA pre rok 2020, pričom táto sa mení z pôvodne
„do 30. apríla“ na novú lehotu „do 30. júna“;
2. s pozastavením odmien členom orgánov komory za ich výkony v orgánoch komory do odvolania;
3. s neplatením úhrady za zápis diela do Registra architektonických diel v prípade, že dielo bolo
súčasne prihlásene do aktuálneho ročníka CE ZA AR 2020;
C. s c h v a ľ u j e
návrh uznesenia obecného/mestského/krajského zastupiteľstva o obstarávaní architektonických
služieb (Príloha č. 1);
D. udeľuje
záštitu nad medzinárodným krajinným fórom LE:NOTRE na tému cezhraničná krajina
organizované SPU v Nitre, Katedra záhradnej a krajinnej architektúry;
E. v y h o v u j e
žiadosti Ing. arch. Alexandre Fázikovej, Ing. arch. Magdaléne Hladkej, Ing. arch. Mikulášovi
Hladkému, Ing. arch. Kataríne Vojtíškovej (DČ) a Ing. arch. Vladimírovi Šagátovi o odklad
zaplatenia členského príspevku z dôvodu platného nariadenia vlády vzťahujúceho sa na šírenie
pandémie koronavírusu COVID 19 a prebiehajúcu epidemiologickú situáciu, v zmysle čl. 12c ods.
1 Štatútu SKA;
F. p o v e r u j e
1. JUDr. V. Hanulákovú
optimalizáciou nákladov spojených s chodom úradu;
2. Ing. arch. I. Skočeka
zaslať listy s ponukou na spoluprácu a osobné stretnutie s vybranými ministrami novej vlády;
3. Ing. O. Mihálikovú
zabezpečením realizácie CE ZA AR v zmysle predloženého harmonogramu.
Termín najbližšieho rokovania predstavenstva oznámime podľa aktuálnej situácie.
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