
                                        Z á p i s n i c a     č.  8/2017 

                 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva  

                                         konaného dňa 18.09.2017 

________________________________________________________________ 
Prítomní :  podľa prezenčnej listiny  

 

    Neplánované zasadnutie OZ sa konalo dňa 18.09.2017 (pondelok) o 16,30 hod. v budove Obecného 

domu, bolo zvolané v súlade s Rokovacím poriadkom a na základe žiadosti poslancov OZ Dužda 

Marek, Horváth Peter a Mačo Rudolf o zvolanie neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva. 

     

     Zasadnutie otvoril starosta obce Slavomír Lipták, ktorý privítal prítomných a oboznámil ich 

s programom zasadnutia: 

1.  Otvorenie 

2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3.  Doplnenie pozemkov parc. č. KN E 176/3 a KN E 176/1 do ÚPN-O Žehňa 

4.  Záver 
Hlasovanie:      za ...  všetci prítomní poslanci 6 

                        (Bačo M, Dužda M, Horváth P, Mačo R, Mačová R, Žuľa J)          

                         proti   ...  0                  

                         zdržal sa   ...  0    

                         neprítmní   ...   1 (Mgr. Kolesárová H.) 

         

Za zapisovateľa bola určená Janka Makarová. 

Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Žuľa Jaroslav, Mačo Rudolf. 

Hlasovanie:      za  ...  všetci prítomní poslanci 6  

                        (Bačo M, Dužda M, Horváth P, Mačo R, Mačová R, Žuľa J)          

                        proti   ...  0                     

                        zdržal sa  ... 0 

 

K bodu č. 3   

Dňa 04.09.2017 bolo prijatá žiadosť OZ Rómovia napredujú dopredu... a poslancov obce o zvolanie 

Obecného zastupiteľstva o opätovné prerokovanie doplnenia pozemkov parc. č. KN E 176/3 a KN 

E 176/1 do ÚPN-O Žehňa, t.j. vetovanie pozastavenie výkonu uznesenia č. 43/8/2017 zo dňa 

22.8.2017, ktorú prítomným prečítal starosta obce. 

Starosta obce prítomným znova vysvetlil postup schvaľovania ÚPN-O a ďalší následný 

proces zmeny a doplnky ÚPN-O. Predniesol zo stavebného zákona § 25 – k dokumentácii, 

k stanoviskám ÚPN-O a záväznej časti sa vyjadruje posudzujúci orgán t.j. okresný úrad, 

odbor výstavby a bytovej politiky, stanoviská dotknutých orgánov, hygiena a pod.  

Ďalej investičný zámer, kto sa bude podieľať, strategický dokument I. stupeň alebo II. stupeň 

EJA a pod. Tieto parcely môžu byť doplnené v zmenách a doplnkoch po kladných 

vyjadreniach. 

 

Uznesenie č. 44/9/2017 -  

Obecné zastupiteľstvo v Žehni žiada starostu obce doplniť do ÚPN-O Žehňa parc. č. KN E 

176/3 a KN E 176/1 a v budúcnosti na nich plánovať výstavbu sociálnych bytov. 

Hlasovanie:    za   ...  všetci prítomní poslanci 6  

                       (Bačo M, Dužda M, Horváth P, Mačo R, Mačová R, Žuľa J)          

                       Proti    ...   0 

                       Zdržal sa   ... 0 



 
K bodu č. 4   

 

        Starosta obce poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie Obecného zastupiteľstva. 

 

 

Zapísala : Janka Makarová 

 

Overovatelia:  Žuľa Jaroslav 

                       Mačo Rudolf 

               

                          

                           

 

                                                                                                              Lipták Slavomír 

                                                                                                                Starosta obce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


