Zápisnica
napísaná dňa 18. februára 2008 na mimoriadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo
Veľkom Grobe.

Prítomní:

Ing. Jana Bučanová Ingeliová, Jaroslav Hebort, Mgr. Róbert Kubiš
Jaroslav Rajček, Ing. Vladimír Rašo, Viliam Rigo, Ing. Daniel Šmahel

Neprítomní:
Starosta obce:

Jozef Šenkárik
RNDr. Ladislav Andor

Zástupca starostu:

Ján Ingeli

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa
3. Voľba overovateľov zápisnice
4. Prerokovanie návrhu „Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Veľký Grob“ a Návrhu
VZN obce Veľký Grob o vyhlásení záväznej časti územného plánu obce“
5. Návrhy na uznesenie
6. Záver zasadnutia

1/ V úvode starosta obce privítal prítomných, ktorí všetci podpísali prezenčnú listinu.
2/ Za zapisovateľa bol určený Ján Ingeli.
/ Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Ing. Jana Bučanová Ingeliová, Ing. Róbert
3.
Kubiš

Za hlasovalo: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
/4. Prerokovanie návrhu „Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Veľký Grob“
a návrhu „VZN obce o vyhlásení záväznej časti územného plánu obce“

OZ sa oboznámilo s návrhom zmien a doplnkov územného plánu obce Veľký Grob, ktorý je
spracovaný v zmysle platnej metodiky a legislatívy, podľa zákona č. 50/1976 Zb o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku a vyhlášky č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch
a územnoplánovacej dokumentácii. Konštatovalo sa, že prevádzka navrhovanej stavby bude
sústredená na povrchovú ťažbu štrkopieskov a jeho ďalšie spracovanie na triediacej linke
s uskladnením triedeného materiálu v rámci areálu zariadenia staveniska. Ťažba sa bude
realizovať po etapách a to v ťažobných vrstvách v plánovaných výmerách v postupnosti suchá ťažba — mokrá ťažba s predpokladanou skrývkou ornice - zákonom chránených 0,40m.
OZ sa k návrhu vyjadrilo v ďalšej diskusii a prijalo uznesenia
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5. / Návrhy uznesení:

Uznesenie č. 15/2008
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe v zmysle § 11 ods. 4 písm. c/ zákona číslo 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov prerokovalo materiál „UPN zmeny
a doplnky č. 1 Obce Veľký Grob“ a schvaľuje „Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce
Veľký Grob“ a „VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie
obce“.
Zároveň ukladá starostovi obce zverejniť VZN na úradnej tabuli obce.
Za hlasovalo: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

6./ Záver zasadnutia
Po vyčerpaní programu starosta obce poďakovaním za účasť ukončil mimoriadne zasadnutie
OZ.

Vo Veľkom Grobe dňa 18.2.2008

Zapisovateľ:

Ján Ingeli

...................................... ír............

Overovatelia:

Ing. Jana Bučanová Ingeliová

............. ;........................................

Mgr. Róbert Kubiš

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

Starosta obce: ................. z.............................. Zástupca starostu:.................................... ............
RNDr. Ladislav Andor
Ján Ingeli

