Uznesenie č. 1/2018 zo dňa 1.2.2018 z mimoriadneho zasadnutia OZ
Obecné zastupiteľstvo v Ihľanoch
Prerokovalo

 správu o prerokovaní návrhu zadania pre Územný plán obce Ihľany.
Berie na vedomie, že

 návrh zadania pre Územný plán obce Ihľany obsahuje najmä hlavné ciele a požiadavky,
ktoré treba riešiť v Územnom pláne obce Ihľany, a podrobné požiadavky na formu, rozsah
a obsah spracovania územného plánu,
 návrh zadania bol prerokovaný s verejnosťou, dotknutými obcami, dotknutým
samosprávnym krajom a dotknutými právnickými osobami,
 návrh zadania bol dohodnutý s dotknutými orgánmi štátnej správy,
 úpravou návrhu zadania, podľa navrhovaného spôsobu riešenia podaných stanovísk, boli
odstránené všetky rozpory z procesu prerokovania,
 k návrhu zadania bolo vydané podľa § 20 ods. 5 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších
predpisov súhlasné stanovisko Okresného úradu, odboru výstavby a bytovej politiky
v Prešove zn. OU-PO-OVBP1-2018/7996/9218 zo dňa 30.1.2018, v ktorom príslušný orgán
územného plánovania konštatoval súlad:
 obsahu návrhu zadania so záväznou časťou schváleného Územného plánu veľkého
územného celku Prešovský kraj a Koncepciou územného rozvoja Slovenskej republiky,
ako územnoplánovacích dokumentácii vyššieho stupňa,
 obsahu návrhu zadania a postupu jeho obstarávania a prerokovania s príslušnými
právnymi predpismi.
Súhlasí

 s navrhovaným vyhodnotením a spôsobom riešenia podaných stanovísk a pripomienok
k návrhu zadania pre Územný plán obce Ihľany.
Schvaľuje

 zadanie pre Územný plán obce Ihľany, spracované firmou E.B.D. Kežmarok, s.r.o. január
2018.
Ukladá

 výpis uznesenia o schválení a schválené zadanie pre Územný plán obce Ihľany, doplnené
o schvaľovaciu doložku, zaslať Okresnému úradu, odboru výstavby a bytovej politiky
v Prešove, stavebnému úradu, spracovateľovi územného plánu obce a obstarávateľovi
územného plánu obce
Termín: 5.2.2018
Zodpovedný: Ing. Katarína Guzanová
Hlasovanie:
Za:

9

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
0
Nehlasovali:
Potrebné kvórum : 5
Uznesenie bolo prijaté

Ing.Ondrej Čopjak, Igor Zemčák, Ján Andruška, Helena Stašová, Mgr. Peter Feňák, Zuzana
Vojčeková, Elena Zajacová,
Anna Matveaková, Dušan Mišalko

Uznesenie č. 2/2018 zo dňa 1.2.2018 z mimoriadneho zasadnutia OZ
Obecné zastupiteľstvo v Ihľanoch
prerokovalo
 podmienky poskytovania dotácie na spracovanie územného plánu obce podľa zákona
NR SR č. 226/2011 Z.z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacích
dokumentácií obcí a vyhlášky MDVaRR SR č. 59/2014 Z.z. v platnom znení,
schvaľuje
1. záväzok, že proces obstarávania a schvaľovania Územného plánu obce Ihľany potrvá
najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie medzi ministerstvom
a obcou,
2. vyčlenenie vlastných zdrojov vo výške najmenej 20% oprávnených nákladov na účel
dotácie pre spracovanie Územného plánu obce Ihľany, t.j. najmenej 3.400,- eur,
poveruje starostu obce
 podať žiadosť o poskytnutie dotácie na spracovanie Územného plánu obce Ihľany.
Hlasovanie:
Za:

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:
Potrebné kvórum : 5
Uznesenie bolo prijaté

9

Ing.Ondrej Čopjak, Igor Zemčák, Ján Andruška, Helena Stašová, Mgr. Peter Feňák, Zuzana
Vojčeková, Elena Zajacová,
Anna Matveaková, Dušan Mišalko

0
0
0

_________________
Ján Turek, v.r.
starosta obce

