Zápisnica č. 7/2011
zo 7. zasadania Obecného zastupiteľstva v Štôle,
konaného dňa 13.10.2011
Prítomní poslanci:
Handzuš Marián, Javorský Róbert, Mierka Vladimír, Pastrnák Peter
Starosta obce:
Neprítomní poslanci:
Ostatní prítomní:

Hajko Martin
Jackovič Martin
podľa prezenčnej listiny

Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Ţiadosť Vladimíra Rendeka a manţ. Anny Rendek o výmenu pozemkov
Ţiadosť Vladimíra Rendeka a manţ. Anny Rendek o odpredaj časti pozemkov
Vyjadrenie Obce Štôla k vyhláseniu ochranných pásiem svetelných zabezpečovacích
zariadení letiska Poprad - Tatry
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
11. Záver
1. Zasadanie otvoril, s programom oboznámil a viedol starosta obce – Hajko Martin.
2. Zapisovateľ:
Overovatelia zápisnice:

Schabjuková Alena
Javorský Róbert, Handzuš Marián

3. Návrhová komisia:

Javorský Róbert, Handzuš Marián, Pastrnák Peter

Obecné zastupiteľstvo prejednalo:
4. Kontrolu plnenia uznesení predloţenú Schabjukovou Alenou. OZ konštatuje, ţe uznesenia
OZ boli splnené. (jednohlasne)
5. Ţiadosť Vladimíra Rendeka a manţ. Anny Rendek č.j. 468/2011 zo dňa 17.8.2011 a 9.9.2011
o vysporiadanie pozemkov zámennou zmluvou. OZ schvaľuje ţiadosť Vladimíra Rendeka
a manţelky Anny Rendek, Štôla 63 o výmenu pozemkov nasledovne:


Na základe geometrického plánu (č. 42/2010 zo dňa 29.7.2010 vypracovaného Katarínou
Nemčíkovou, Sokolovská 2819/9, 058 01 Poprad, schváleného Ing. Drozdovou dňa
24.8.2010 pod č. G1-754/10) bude z parcely KN-C 771/3, zapísanej na LV č. 872 –
zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Štôla vo výlučnom vlastníctve Obce Štôla odčlenená
novovytvorená parcela č. KN-C 771/5 o výmere 15 m2, ktorá sa vymení za parcelu č. KNC 771/2, zastavené plochy a nádvoria, zapísaná na LV 594 vo výlučnom vlastníctve
Vladimíra Rendeka a manţelky Anny rod. Mihokovej o výmere 16 m2, zastavané plochy
a nádvoria v katastrálnom území Štôla.



Z parc. č. KN-E 985/4 zapísanej na LV č. 872 vo výlučnom vlastníctve Obce Štôla
o celkovej výmere 2 365 m2, druh pozemku vodné plochy v k.ú. Štôla bude odčlenený diel

č. 1 o výmere 2 m2 a pričlenený k parc. č. 500/1 KN-C, zastavané plochy a nádvoria,
ktorá je vo výlučnom vlastníctve Vladimíra Rendeka a manţelky Anny, rod. Mihokovej.
Rozdiel pri výmene pozemkov je 1 m2 v prospech Vladimíra Rendeka a manţelky Anny,
rod. Mihokovej, ktorý zaplatia vo výške 20 €/m2, čiţe v celkovej sume 20 €.
(Hlasovanie: za: 4 – Marián Handzuš, Róbert Javorský, Vladimír Mierka, Peter Pastrnák)
6. Ţiadosť Vladimíra Rendeka a manţ. Anny Rendek č.j. 540/2011 zo dňa 13.10.2011
o odpredaj časti pozemkov. OZ schvaľuje predaj časti pozemku v k.ú. Štôla parc. KN-E
985/4 - vodná plocha – o výmere 95 m2 vedeného na LV č. 872 a časti pozemku v k.ú. Štôla
parc. KN-E 3/2 - záhrady – o výmere 17 m2 vedeného na LV č. 873 . Vladimírovi Rendekovi
a manţ. Anne Rendek rod. Mihokovej, Štôla 63 za cenu 29 €/m2 s tým, ţe kupujúci uhradia
náklady na vyhotovenie GO plánu, vypracovanie kúpnej zmluvy a podanie návrhu na vklad na
Správu katastra.
(Hlasovanie: za: 4 – Marián Handzuš, Róbert Javorský, Vladimír Mierka, Peter Pastrnák)
7. Ţiadosť Letiska Poprad Tatry č.j. 536/2011 zo dňa 11.10.2011 o vydanie stanoviska
k vyhláseniu ochranných pásiem svetelných zabezpečovacích zariadení letiska Poprad –
Tatry. OZ súhlasí s vyhlásením ochranných pásiem svetelných zabezpečovacích zariadení
letiska Poprad – Tatry, určených v dokumentácii „Ochranné pásma vizuálnych leteckých
pozemných zariadení“ z júla 2011, ktorej zodpovedným riešiteľom je Prof. Ing. Antonín
Kazda, CSc.
(Hlasovanie: za: 4 – Marián Handzuš, Róbert Javorský, Vladimír Mierka, Peter Pastrnák)
8. V rôznom:


OZ odporúča starostovi obce Martinovi Hajkovi informovať predsedu stavebnej komisie
p. Vladimíra Mierku o došlých ţiadostiach vo veciach stavebného poriadku.
(Hlasovanie: za: 4 – Marián Handzuš, Róbert Javorský, Vladimír Mierka, Peter Pastrnák)



OZ berie na vedomie, ţe dňa 15.11.2011 o 17,00 hod. bude komisionálne otváranie
obálok – vyhodnotenie ponúk – predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Štôla vyhlásené
obchodnou verejnou súťaţou dňa 17.10.2011.
(OZ berie na vedomie: jednohlasne)



Najbliţšie zasadanie obecného zastupiteľstva - 15.11.2011 o 18,00 hod.
(OZ berie na vedomie: jednohlasne)



Starosta obce informoval poslancov o došlých ţiadostiach vo veciach stavebného
poriadku.
(OZ berie na vedomie: jednohlasne)

9. V diskusii na jednotlivé pripomienky a dotazy odpovedal Hajko Martin – starosta obce.
10. Návrh na uznesenie predloţil Marián Handzuš. OZ schvaľuje uznesenie zo 7. zasadania OZ
jednohlasne.
11. Záverom starosta obce poďakoval prítomným za účasť.
Zapísala: Schabjuková Alena
H a j k o Martin
starosta obce
Overovatelia zápisnice:

Marián Handzuš
Javorský Róbert

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

