Komisia výstavby, územného
plánovania a životného
prostredia
Zápisnica z III. zasadnutia
Obec Štitáre
Dňa 21.6.2020
Vypracoval: Valéria Kurucová

Členovia komisie

Dňa:
➢

Valéria Kurucová

4.6.2020

➢

Michal Beňo

4.6.2020

➢

Katarína Kóšová

4.6.2020

➢

Ing. Daniel Pindeš

4.6.2020

➢

Ing. Magdaléna Debnáriková Neprítomná

➢

Ing. Roman Lackovič

4.6.2020

➢

Ing. Renáta Pindešová

4.6.2020

➢

Ing. Tibor Szabó

Neprítomný

➢

Aleš Urbánek

4.6.2020

Podpis:

Zhrnutie a zápisnica
Členovia sa uzniesli a odporúčajú obecnému zastupiteľstvu jednotlivé body:
1) Komisia výstavby a územného plánovania odporúča obecnému zastupiteľstvu odsúhlasenie JPU
(podpis zmluvy s vysúťaženou firmou na JPU). Povinnosťou vysúťaženej spoločnosti okrem iného bude vysvetliť JPU vlastníkom tak, aby prišlo ku
konsenzu vlastníkov a súhlasili s JPU.
Zodpovedný za prednes návrhu na OZ: p. Kurucová, p. Beňo
2) Komisia výstavby a územného plánovania berie na vedomie pracovnú verziu štúdie realizovateľnosti chodníkov v obci. Ďalej odporúča obecnému
zastupiteľstvu alokovať finančné prostriedky obce na realizáciu chodníkov v obci podľa priority nebezpečných úsekov.
Zodpovedný za prednes návrhu na OZ: p. Kurucová, p. Beňo
3) Komisia ďalej prebrala v pracovnej diskusii otvorené body (spadajúce pod komisiu životného prostredia)
➢ Nerealizovanie uznesenia OZ ohľadne úpravy a právneho vysporiadania miestnej komunikácie Kolíňanská
➢ Odvodnenie v časti pozemku vedľa miestneho cintorína
➢ Úprava a prehĺbenie rigolu pod miestnym cintorínom
➢ Úprava miestnych komunikácii frézovaným asfaltom
➢ Realizácia prekládky miesta na zber drobného stavebného odpadu
➢ Preverenie výmeny vodomerov a zmluvy s firmou Ekostaving v spolupráci s finančnou komisiou
(za rok 2019 firma Ekostaving vyfakturovala výmenu cca.133 vodomerov za približne 6.400,- eur,)
(za rok 2019 firma Ekostaving vykonala 6 x rozbor vody za celkovo 704,- eur a 3 x veľkú analýzu vody za 708,- eur)
➢ Preverenie vypúšťania odpadu a splaškov z časti Lúčna Stráň do potoka (kanalizačná rúra ústi do potoka)
➢ Preverenie možnosti ostrovčeka pri vjazde do obce na ulici Pohranická, alebo osadenie radaru
Na záver: poďakovanie členom za účasť a konštruktívnu diskusiu.
Valéria Kurucová
Predseda komisie výstavby územného plánovania a životného prostredia
valeria.kurucova@gmail.com

