Z Á P I S N I C A
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Majcichove,
ktoré sa konalo dňa 02. 8. 2012

Prítomní : Starosta obce, poslanci, zapisovateľka a ostatní podľa priložených
prezenčných listín
Ospravedlnení: Ing. Hanzelová, Mgr. V. Sedlák
Neospravedlnení: -

Program:
1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
2. Zmena územného plánu obce Majcichov - návrh
3. Záver

1. Otvorenie
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Majcichove otvoril a ďalej viedol
starosta obce Ing. Tibor Marek. Oznámil, že mimoriadne OZ bolo
zvolané v stanovenej lehote a že všetci poslanci Obecného
zastupiteľstva boli na toto písomne včas pozvaní. Skonštatoval, že sú
prítomní 8 poslanci Obecného zastupiteľstva, teda zasadanie OZ je
v zmysle § 2 odst. 2 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení
uznášania schopné.
Za členov návrhovej komisie na riadnom zasadnutí OZ boli zvolení: Mgr.
Ladislav Masník a Ing. Branislav Šturdík
Hlasovanie: Za: všetci
Za overovateľov zápisnice boli zvolení: Ing. Jozef Štefunko, MUDr.
Vladimír Žák
Hlasovanie: Za: všetci
Starosta obce navrhol zmenu programu a to o pridaním bodu č. 3
Rôzne.

Hlasovanie : Za: všetci

2. Zmena územného plánu obce Majcichov – návrh

Na obecný úrad v Majcichove bola podaná žiadosť o súhlas
s vypracovaním doplnku k ÚP obce Majcichov „ Priemyselná zóna
Majcichov III”, ktorá predstavuje návrh zmeny funkčného využitia
územia v k.ú. Majcichov podľa LV č. 1171. Zámer prítomným
poslancom OZ vysvetlili prítomní zástupcovia spoločnosti A.P.S.
INVEST, s.r.o., Bratislava. Vzhľadom ku skutočnosti, že OZ už v minulosti
súhlasilo s investičnou činnosťou na predmetnej lokalite a vzhľadom
ku skutočnosti, že v prípade realizácie stavebnej činnosti
v predmetnom území by v prospech obce plynuli značné výhody
z daní, prípadne iných benefitov v súvislosti s rozvojom obce,
poslanci OZ súhlasia a poverili starostu obce zo začatím príprav
zmeny ÚP prijatím uznesenia. Prítomní sa dohodli, že úhradu
nákladov na obstaranie zmeny ÚP zabezpečí firma, ktorá žiada
o zmenu ÚP.
3. Rôzne
Prijaté uznesenie od Okresného riaditeľstva PZ v Trnave, OO PZ
v Zavare, v ktorom došlo k zastaveniu trestného stíhania pre podozrenie
zo spáchania trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky
všeobecne prospešného zariadenia (vodovodu) – poslanci OZ
odporúčajú v stanovenej lehote zaslať sťažnosť voči uzneseniu
o zastavení trestného stíhania zo dňa 26. 07. 2012 v stanovenej lehote.
4. Záver
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil
zasadnutie obecného zastupiteľstva.

V Majcichove, 6.8.2012
Zapísala: Marianna Paráková

Prílohy:




Pozvánka
Prezenčné listiny prítomných
Kópia žiadosti o súhlas vypracovaním Doplnku ÚP

Overovatelia zápisnice:
.........................................

Ing. Jozef Štefunko

MUDr. Vladimír Žák
..........................................
Starosta obce:
..........................................

Ing. Tibor Marek

