OBEC OSTROV
ZÁPISNICA
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ostrove konaného dňa
31.03.2008 v zasadačke Obecného úradu v Ostrove
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program rokovania:
1) Zahájenie, schválenie programu zasadnutia.
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3) Schválenie Územného plánu obce Ostrov
4) Diskusia
5) Záver
K bodu č. 1
Starostka PhDr. Dana Borovská zahájila zasadnutie OZ v Ostrove. Privítala poslancov
obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných. Následne skonštatovala, že OZ je
uznášaniaschopné a prítomných oboznámila s návrhom programu zasadnutia. Prítomní
poslanci OZ program zasadnutia jednomyseľne schválili.
K bodu č. 2
Za zapisovateľa zápisnice bol navrhnutý a schválený Lukáš Pavlech.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení Miloš Žažo a Jozef Bielik.
K bodu č. 3
Obecné zastupiteľstvo schválilo územný plán v predloženom znení.
K bodu č. 4
V diskusii neboli žiadne príspevky.
K bodu č. 5
Na záver poďakovala starostka obce Ostrov prítomným za účasť, popriala im príjemný
zvyšok dňa a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončila.
V Ostrove, dňa 07.03.2008
–––––––––––––––––––
PhDr. Dana Borovská
starostka obce
Overovatelia: Miloš Žažo

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

Jozef Bielik

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

ZÁVERY Z ROKOVANIA
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Ostrov konaného dňa
31.03.2008.

UZNESENIE č. 4/2008
Obecné zastupiteľstvo v Ostrove:
A. s c h v a ľ u j e
na základe odporúčania Krajského stavebného úradu Trnava, Odb. územného
plánovania /list č. KSÚ-OÚP-00567/2008/Ti, zo dňa 26. 03. 2008)
- v zmysle §26 a §27 ods.3 zákona č. 50/1976 Zb.- Stavebného zákona, v znení
neskorších predpisov
schvaľuje Územný plán(skrátene ÚPN) obce Ostrov
-

Schválený Územný plán obce Ostrov:
- vypracoval: Architektonický ateliér ADD Piešťany, Ing. arch. Darina Drgoňová autorizovaný architekt AA0903
- obstarávala Ing.arch. Marianna Bogyová - oprávnená obstarávať územnoplánovaciu
dokumentáciu obcí - registračné číslo oprávnenia141
- je majetkom obce Ostrov
- je v určenom rozsahu záväzným alebo smerným podkladom na vypracovanie
a schvaľovanie ďalšej územnoplánovacej dokumentácie, na územné rozhodovanie a na
vypracovanie dokumentácie stavieb
- bude uložený v zmysle §28 ods.3 v obci, na stavebnom úrade a na Krajskom
stavebnom úrade v Trnave.
Zmeny a doplnky k ÚPN obce Ostrov
(1) Obstarávateľ ÚPN obce Ostrov v zmysle § 30 Stavebného zákona bude sústavne
sledovať, či nie je dôvod na obstaranie zmien alebo doplnkov k ÚPN obce Ostrov. Ak
takéto dôvody nastanú (napríklad umiestnenie verejnoprospešnej stavby nezahrnutej v
tomto ÚPN obce), neodkladne takúto dokumentáciu obstará.
(2) Podnety k ÚPN obce Ostrov zo strany vlastníkov nehnuteľností, občanov obce a iných
fyzických alebo právnických osôb, budú obcou evidované. Tieto podnety budú
predložené spravidla raz za 4 roky Obecnému zastupiteľstvu v Ostrove na posúdenie a
schválenie oprávnenosti obstarania príslušnej zmeny alebo doplnku k ÚPN.
(3) Ak zmenu alebo doplnok k ÚPN obce vyvolá výhradná potreba toho, kto podáva podnet,
náklady spojené s obstaraním uhradí v zmysle § 19 Stavebného zákona ten, kto príslušný
podnet podal.
výrok ku každej prijatej pripomienke k územnému plánu obce Ostrov.
Počet prítomných poslancov:
Hlasovalo za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

8
8
0
0
0

Hlasovaním:
Počet prítomných poslancov:
Hlasovalo za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

8
8
0
0
0

bolo uznesenie č. 4/2008 z 31. marca 2008 schválené.

PhDr. Dana Borovská
starostka obce
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