
Zápis
             zo stretnutia obecného zastupiteľstva a vlastníkov pozemkov 
                                       miestnej    komunikácie popod Ogrody,
                            konaného dňa 06.02.2011 z dôvodu vysporiadania pozemkov.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 Na úvod stretnutia starostka pozvaných občanov srdečne privítala. 
Predniesla návrh vysporiadania cesty popod Ogrody.

1. Obec má spracovaný geometrický plán podľa územného plánu zóny obce na C-KN parcely každý 
diel, ak súhlasia vlastníci pozemkov, aby bola vysporiadaná cesta, tak obec zabezpečí vypracovanie
    zmluvy ako celok.
2. V prípade, že niektorí vlastníci nebudú súhlasiť, ich diel nebude vysporiadaný.Ak vlastník si 
bude vysporiadavať svoju parcelu bude musieť vysporiadať aj diel pod cestu. V opačnom prípade 
vlastníkovi nebude vydaný obcou súhlas, že parcela sa nachádza v zastavanom území podľa 
územného plánu zóny obce, nakoľko na parcelu nemá prístup, keď nie je vysporiadaná miestna 
komunikácia.
3. Vlastníci navrhnite  finančnú náhradu za pozemky. Najväčší podiel je 89 m2, najmenší podiel je 
1 m2
   Celá cesta  má výmeru 2378 m2 .

Návrhy od občanov

Augustín Kubica -  aby sa urobilo, tak ako doteraz ulica poza Domy.
Daniela Hrubcová -  s cestou súhlasí, ale chce ju mať vyplatenú podľa uvaženia.
Starostka dala návrh, či Danka Hrubcová nechce predať celú parcelu. Vlastníčka súhlasi s predajom 
celej parcely.
Ján Greštiak súhlasí s vysporiadaním.
Jozef Šprlák mal pripomienku, že Augustín Hrubec nedovolil cez svoju záhradu, aby pokračovala 
cesta a potom bude cestu využívať. Starostka odpovedala, že doposiaľ ani on nemá vysporiadané 
pozemky v záhrade.
Nakoľko po rozpráve nebolo viac návrhov, starostka  dala hlasovať za ukončenie návrhov.

Uznesenie

Vlastníci pozemkov schvaľujú :
1. vypracovanie kúpnej zmluvy podľa geometrického plánu č.22/2010 v cene 0,033 €/m2.
2. vlastník, ktorý svoj podiel obci neodpredá, ten si na vlastné náklady vysporiada svoj diel 

pod miestnu komunikáciu, keď bude vysporiadavať svoj stavebný pozemok. 
 Hlasovanie: 
                  Prítomných 33  vlastníkov 
                  hlasovalo  za :32
                               proti :  1
                         zdržali sa:  0

Zapisoval: PhDr. Marián Brnušák 
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