Obec Štitáre
Správa o činnosti komisie za rok 2020

Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia :
Predseda: Valéria Kurucová 0908/414037, valeria.kurucova@gmail.com
Členovia: Michal Beňo, Ing. Daniel Pindeš, Katarína Kóšová, Ing. Magdaléna Debnáriková,
Roman Lackovič, Ing. Renáta Pindešová, Ing. Tibor Szabó, Aleš Urbánek
Dňa 04.06.2020 bolo zasadnutie komisie výstavby územného plánovania a životného prostredia.
1) Odporúčanie obecnému zastupiteľstvu odsúhlasenie JPU (podpis zmluvy s vysúťaženou
firmou na JPU).
2) Rozprava ohľadne pracovnej verzie štúdie realizovateľnosti chodníkov v obci.
3) Komisia ďalej prebrala v pracovnej diskusii otvorené body (spadajúce pod komisiu životného
prostredia)
Dňa 28.07.2020 sa členovia komisie stretli v teréne za účelom zmapovania a určenia priorít stavu
miestnych komunikácií.
1) Každý z členov vyplňoval Excel tabuľku s hodnotením pre každú MK
2) Podklad slúžil k celkovému vyhodnoteniu a určeniu priority opráv a údržby MK
3) K účasti bola prizvaná aj verejnosť
Dňa 13.08.2020 sa členovia komisie stretli za účelom vyhodnotenia analýzy stavu MK.
Komisia výstavby a územného plánovania brala na vedomie výsledok a sumár „Analýzy stavu
miestnych komunikácií“ a s výsledkom sa stotožňila
1.Kolíňanská, 2.Jókayho (prepoj Ku Gáborke), Nagyova, 3.Jahodová, Viničná, 4.Pod Agátmi, Ku
Gáborke (smer ulica Pod Agátmi), 5.Fábryho, Zámoyského, Pohranická, 6.Pod Horou, Ku
Kaplnke
Dňa 13.10.2020 sa uskutočnilo zasadnutie komisie výstavby územného plánovania a životného
prostredia.
1) Chodník na ulici Jelenecká - predloženie konkrétnych odporúčaní a návrhov pre
projektanta a rokovanie OZ
2) Parkovisko pri cintoríne
2.1) vybudovať pevné podložie s odvodnením bez obrubníkov a bez zámkovej dlažby
2.2) dobudovať neskôr obrubníky a zámkovú dlažbu, aby parkovisko svojim výzorom
a kvalitou dopĺňalo vzhľad centra obce.
3) Kanál na križovatke Jókayho a Jelenecká – komisia prediskutovala možné technické
problémy, ktoré spôsobuje vytekanie vody spod kanála v období keď neprší
4) Návrh pre obecné zastupiteľstvo - komisia žiadala Obecné zastupiteľstvo a Obecný úrad,
aby rešpektovali “Rámcovú náplň činností komisií OZ v Štitároch“
5) Oprava Uznesenia OZ č. 38/2020 - komisia žiadala OZ o opravu uznesenia 38/2020,
ktoré sa týka vysporiadania pozemkov na ulici Kolíňanská. Komisia považovala
vynaložené peniaze na vytýčenie pozemkov za predčasné a nehospodárne, nakoľko sa
zameriavala a právne vysporiadala len časť ulice Kolíňanská.
6) Rôzne (odpadové hospodárstvo, nabíjačky pre elektromobily v obci)
V Štitároch, dňa: 28.01.2021

.......................................................
Valéria Kurucová
(predseda komisie)

