Zápisnica
z neplánovaného 17.zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vozokany konaného
dňa 13. 05. 2013 na Obecnom úrade vo Vozokanoch

Program : 1. Otvorenie
-voľba overovateľov zápisnice
2. Žiadosť o vyjadrenie obce k individuálnej bytovej výstavbe
3. Záver

Prítomní :

podľa priloženej prezenčnej listiny

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia, voľba overovateľov zápisnice :

Rokovanie OZ otvoril Jaroslav Bazala, starosta obce. Privítal všetkých prítomných, starosta
konštatoval, že počet prítomných poslancov OZ je : 4, a obecné zastupiteľstvo je uznášania
schopné. Oboznámil prítomných za akým účelom bolo toto neplánované zasadnutie OZ mimoriadne
zvolané.
Na návrh starostu obce boli určení :
Overovatelia zápisnice: Igor Božik, Štefan Jančovič
Zapisovateľka: Renáta Burzová
Starosta obce predložil návrh na uznesenie :

Uznesenie č. 23/2013 :
K bodu 1 : Otvorenie, voľba overovateľov zápisnice :
Obecné zastupiteľstvo obce Vozokany :
1. konštatuje :
Počet prítomných poslancov : 4

a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné

2. schvaľuje :
a./ Program rokovania OZ - jeden bod programu
b./ Overovateľov zápisnice : Igor Božik, Štefan Jančovič
c./ Zapisovateľku : Renáta Burzová
Hlasovanie:

za: 4
proti : 0
zdržal sa: 0
prítomných : 4
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K bodu 2. Žiadosť o vyjadrenie obce k individuálnej bytovej výstavbe
Starosta obce predniesol prítomným žiadosti 2 občanov obce, ktoré obec zaregistrovala pod
číslami konania 143/2013 a 144/2013 a to dňa 08.04.2013 :
- Monika Kúseková, bytom Vozokany č. 129, reg.zn. 143/2013
- Nina Toroková, bytom Vozokany č. 129, reg. Zn. 144/2013
Obe žiadosti sú vo veci : vyjadrenie obce k individuálnej bytovej výstavbe, jedná sa
o výstavbu rodinných domov, a to nasledovne:
- Monika Kúseková, záujem postaviť rodinný dom na parc. č. 642/11 – pozemok
rozdelený podľa GP č. 226-014-2013
- Nina Toroková, záujem postaviť rodinný dom na parc.č. 642/12 - pozemok rozdelený
podľa GP č. 226-014-2013
Starosta obce ako štatutárny orgán vydal dňa 10.04.2013 k uvedeným žiadostiam
súhlasné stanovisko k výstavbe týchto rodinných domov.
Nakoľko sa jedná o zápis pozemkov do správy katastra – zmena ornej pôdy na zastavané
plochy a ostatné plochy, nepostačuje súhlasné stanovisko starostu obce, ale je potrebné
stanovisko obecného zastupiteľstva k tejto zmene druhu pozemkov k jej zápisu,
a k individuálnej výstvbe rodinných domov, a to na základe prijatého uznesenia.
Prítomní nemajú pripomienky k žiadosti, a súhlasia s výstavbou rodinných domov na
uvedených parcelách, a so zmenou druhu pozemku uvedených parciel z ornej pôdy na
zastavané a ostatné plochy.
Starosta predložil návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 24/2013 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vozokany :
1. berie na vedomie :
Žiadosti občanov obce :
- Monika Kúseková, bytom Vozokany č. 129 a
- Nina Toroková, bytom Vozokany č.129
na individuálnu bytovú výstavbu rodinných domov na parc. č. 642/11 a 642/12
2. schvaľuje :
a./ Použitie pozemkov podľa GP č. 226-014-2013 : parc.č. 642/11 a 642/12 v katastrálnom
území obce Vozokany na individuálnu bytovú výstavbu
b./ Zmenu druhu pozemkov, parc.č. 642/11 a 642/12 v katastrálnom území obce Vozokany
z ornej pôdy na zastavené plochy a ostatné plochy.

Hlasovanie:

za: 4
proti : 4
zdržal sa: 0
prítomných : 4
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K bodu 3. Záver
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Zapísala: Renáta Burzová

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

Jaroslav Bazala
starosta obce

Overovatelia:
Igor Božik
Štefan Jančovič

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

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