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UZNESENIE
predstavenstva Slovenskej komory architektov
zo 7. novembra 2018, Slovenská komora architektov, Nám. SNP 18, Bratislava

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov
A. k o n š t a t u j e , ž e
1. zo zasadnutia sa nikto neospravedlnil;
2. úlohy z ostatného zasadnutia boli splnené;
B. b e r i e n a v e d o m i e
1. informáciu Ing. arch. I. Pleidela
o spoločnom stretnutí zástupcov ČKA a SKA;
2. informáciu Ing. arch. P. Paňáka
a) o účasti na konferencii BUDOVY A0 – konferencia trochu inak,
b) o rokovaní komisie k zmene Štatútu CE·ZA·AR;
3. informáciu Mgr. arch. N. Vranovej
o občianskom združení ISKA a jeho stanovách;
C. s c h v a ľ u j e
1. návrh zmeny Autorizačného poriadku SKA (Príloha č. 1);
2. vstup SKA do občianskeho združenia ISKA;
3. zahraničné služobné cesty na IV. štvrťrok 2018 (Príloha č. 2);
4. náklady na CE·ZA·AR 2017;
5. parkovacie miesto č. 12 od 1. 12. 2018 do 30. 6. 2019;
6. ponuku na prijímanie platieb prostredníctvom platobných kariet cez portál Tatra banky;
D. s ú h l a s í
1. so zaradením prihláseného diela do Registra architektonických diel (Príloha č. 3);
2. so záštitou nad podujatím „Salón drevostavieb 2019“ ARCHA o.z.;
3. so zaradením podujatí do SVA (Príloha č. 4);
E. p o v e r u j e
1. Ing. arch. I. Pleidela
a) podpísaním prihlášky SKA do občianskeho združenia ISKA,
b) podpísaním Memoranda o vzájomnej spolupráci ČKA a SKA,

c) podpísaním zmluvy s Tatra bankou ohľadom prijímania platieb komorou platobnými
kartami,
d) podpísaním zmluvy o postúpení práv na prenájom parkovacieho miesta č. 12 na
Dunajskej ulici;
2. Mgr. arch. N. Vranovú
zastupovaním SKA v občianskom združení ISKA;
3. Ing. arch. R. Žákovského
účasťou na seminároch s témou prezentácie architektonických riešení pre knižnice a témou
súťaží návrhov, Kreatívne Slovensko.
Najbližšie rokovanie predstavenstva bude 12. decembra 2018, Nám. SNP 18, Bratislava
o 13.00 hod.
Príloha: 4

Ing. arch. Imrich Pleidel, v.r.
predseda

JUDr. Oľga Kopšová, v.r.
poverená zastupovaním riaditeľky

