OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO VEĽKÉ LOVCE
Číslo: OZ/2014-2

Veľké Lovce 04.04.2014

ZÁPISNICA

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Veľké Lovce, ktoré sa konalo
31.03.2014 v budove Obecného úradu vo Veľkých Lovciach

PROGRAM ROKOVANIA

1. Otvorenie zasadnutia
2. Prerokovanie žiadosti o stanovisko k funkčnému využitiu pozemku – pán Štrba
3. Záver

ROKOVANIE
Prítomní – viď prezenčnú listinu, ktorá je priložená k zápisnici
Ospravedlnení poslanci – nikto
Neospravedlnení poslanci – nikto

K bodu l – Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva /ďalej len „OZ“/ otvoril a viedol starosta obce
Ing. Libor Kráľ.
Privítal prítomných a oznámil, že OZ bolo zvolané podľa §-u 13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/90
Zb. o obecnom zriadení na dnešný deň.
Starosta konštatoval, že podľa priloženej prezenčnej listiny je prítomných 9 poslancov. Konštatoval, že
obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa.
Oboznámil prítomných s programom dnešného zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Prerokovanie žiadosti o stanovisko k funkčnému využitiu pozemku – pán Štrba
3. Záver
Predsedajúci sa spýtal, či má niekto pripomienky, prípadne doplňujúce návrhy k programu
dnešného zasadnutia OZ. Nakoľko neboli podané žiadne doplňujúce návrhy ani pripomienky k
programu, predsedajúci dal hlasovať o programe rokovania v uvedenom znení, hlasovania sa
zúčastnilo 9 poslancov, program prítomní poslanci schválili nasledovne: za – 9 poslancov, proti –
nikto, zdržal sa hlasovania – nikto. Predsedajúci konštatoval, že program zasadnutia bol schválený
jednohlasne v uvedenom znení a bude sa podľa neho riadiť dnešné zasadnutie OZ.
Predsedajúci predložil návrh na zloženie návrhovej komisie:
1. Mgr. Martin Brezánsky, 2. Jozef Zimula, 3. Gabriel Tóth – poslanci OZ. Nikto nemal
pripomienky k zloženiu návrhovej komisie, dal hlasovať: za – 9 poslancov, proti – nikto, zdržal sa
hlasovania – nikto. Predsedajúci konštatoval, že návrhová komisia bude pracovať v uvedenom
zložení.
Predsedajúci určil overovateľov zápisnice: Dominik Mihók a Ing. František Galbavý –
poslanci OZ.
Za zapisovateľku určil Simonu Habrmanvoú – pracovníčku obecného úradu.

K bodu 2 – Prerokovanie žiadosti k funkčnému využitiu pozemku – pán Štrba
Starosta obce informoval o doručenej žiadosti p. Štrbu k funkčnému využitiu pozemku
pre účely prípravy zámeru výstavby rodinného domu. Uviedol, že sa jedná o parcelné čislo 1930/8.
Ide o pozemok o rozlohe 3269 m².

Poslanci prijali nasledovné uznesenie:
U Z N E S E N I E č. II / 2014
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 31.03.2014 v budove Obecného úradu
vo Veľkých Lovciach

Obecné zastupiteľstvo Veľké Lovce:

A súhlasí
s funkčným využitím pozemku č. 1930/8, nachádzajúceho sa v rámci územného plánu obce
v extraviláne katastrálneho územia obce Veľké Lovce, pre účely výstavby jednopodlažného
nepodpivničeného rodinného domu, ( investor Peter Štrba Veľké Lovce č. 601 a manželka Katarína
Štrbová, Veľké Lovce 711 ).
Hlasovanie: za - 9 ( Ing. Adriana Benyusová, Mgr. Martin Brezánsky, Ing. František Galbavý,
Ing. Ivan Horník, Dominik Mihók, Filip Mihók, Mgr. Marek Šafár, Gabriel Tóth, Jozef Zimula),
proti – 0, zdržal sa hlasovania - 0

K bodu 3 – Záver
Týmto bol program riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Veľké Lovce
vyčerpaný. Starosta obce poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a zasadnutie ukončil o
19.40 hod..
Uznesenie č. II/2014 z riadneho zasadnutia OZ Veľké Lovce bolo zverejnené na úradnej tabuli pri
Obecnom úrade Veľké Lovce od 04.04.2014.

Ing. Libor K r á ľ
starosta obce

Overovatelia zápisnice – Ing. František Galbavý
Dominik Mihók

Zapísala – Simona Habrmanová
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A – Uznesenie č. II/2014
B – Návrh na Uznesenie č. II/2014

