Obec Spišský Štiavnik
Obecný úrad, Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik

Zápisnica
zo zasadnutia komisie výstavby, životného prostredia /ŽP/ a územného plánovania /ÚP/
v Spišskom Štiavniku zo dňa 20.9.2021
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Žiadosť o zámenu pozemkov – XY, Poprad
3. Predloženie návrhu projektovej dokumentácie pod názvom „Bezpečnostné opatrenie na
chodníku, časť zábradlie“
4. Odvodnenie povrchových zrážkových vôd z lokality „Pod cintorínom“
5. Záver
1. Na začiatku zasadnutia predseda komisie Ing. Mgr. Štefan Bukovič privítal prítomných
a otvoril zasadnutie komisie.
2. Členovia komisie na základe žiadosti zo strany žiadateľa p. XY vo veci zámeny pozemkov
v k.ú. Spišský Štiavnik o celkovej výmere 135,27 m2, parcely registra „E“ č. 3836
o výmere 127 m2 (zámena 95,27 m2) a č. 3832/1 o výmere 40 m2 (zámena 40 m2)
prerokovali a preverili poskytnuté podklady (výpis listu vlastníctva č. 1491 a č. 483,
ortofotomapu zbgis.sk s náčrtom plánovanej výmeny pozemkov).
Komisia výstavy, ŽP a ÚP odporúča starostke obce vstúpiť do jednania so žiadateľom
za účelom zámeny pozemkov vo vlastníctve obce v k.ú. Spišský Štiavnik, parcely
registra „E“ č. 4332/2 o výmere 315 m2 (zámena 21 m2) a parcely registra „C“ č. 102/18
o výmere 419 m2 (zámena 114 m2), spolu o celkovej výmere 135 m2 bez finančného
dorovnania za pozemky.
3. Starostka obce predložila členom komisie návrh projektovej dokumentácie (PD) pod
názvom „Bezpečnostné opatrenie na chodníku, časť zábradlie – typ Convi“ vypracované
XY (ZAREMKOM s.r.o.).
Komisia výstavy, ŽP a ÚP odporúča starostke obce dopracovať predložený návrh PD
za účelom realizácie výmeny existujúceho poškodeného zábradlia typu Convi pri rieke
Hornád (oproti Materskej škôlky).
4. Starostka obce ďalej požiadala členov komisie o určenie spôsobu majetkovoprávneho
vysporiadania pozemkov pre stavbu „Odvodnenie povrchových zrážkových vôd z lokality
Pod cintorínom“ za účelom začatia inžinierskej činnosti pre územné konanie.
Komisia výstavy, ŽP a ÚP odporúča starostke obce osloviť projektanta PD p. XY z dôvodu
upresnenia rozsahu predpokladaného plošného záberu pozemkov (m2), ktoré je potrebné
zabezpečiť zo strany obce pre stavbu za účelom uzavretia zmluvy o budúcej nájomnej
zmluve, alebo kúpnej zmluvy s dotknutými vlastníkmi pozemkov.
5. Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie komisie.
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Obec Spišský Štiavnik
Obecný úrad, Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik

V Spišskom Štiavniku 20.9.2021

Zapísala:
Ing. Denisa Vašková

................................

Ing. Mgr. Štefan Bukovič
predseda komisie

Prílohy: Prezenčná listina prítomných členov komisie a hostí
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