OBEC RAKÚSY
Rakúsy č. 35, 059 76 Rakúsy
UZ NE S E NIA
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rakúsy
dňa 23. januára 2020
(99)
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
UZNESENIE
99. Žiadosť firmy Agrostav z 11.11.2019 o súhlas s čiastkovou zmenou Územného plánu
obce Rakúsy.
Starostka obce Mgr. Lenka Fedáková v súlade s § 13 ods.6 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení nepodpísala, pozastavila výkon uznesenia č. 99.

Uznesenie č. 99
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakúsoch,
dňa 23. januára 2020
Obecné zastupiteľstvo v Rakúsoch
1. Berie na vedomie
žiadosť o čiastkovú zmenu Územného plánu obce Rakúsy (ÚPO)
2. Konštatuje, že
a) čiastková zmena ÚPO je nevyhnutná pre naplnenie pôvodného zámeru ÚPO využívať
zásoby štrkopieskov v katastri obce Rakúsy, ktoré sú v spoluvlastníctve členov
Pozemkového spoločenstva urbárskeho majetku (PSUM) obce Rakúsy a
Rímskokatolíckej cirkvi Rakúsy,
b) neschválenie žiadosti o čiastkovú zmenu je v rozpore so záujmami PSUM,
Rímskokatolíckej cirkvi Rakúsy a v rozpore so záujmami obyvateľov obce Rakúsy,
pretože vytvára prekážku využívať majetok PSUM na prospech členov PSUM obce
Rakúsy a na rozvoj obce Rakúsy.
3. Schvaľuje
žiadosť o čiastkovú zmenu ÚPO Rakúsy, čím nie je dotknuté právo OZ rozhodovať
o schválení čiastkovej zmeny samotnej po jej vypracovaní, ak budú splnené všetky potrebné
náležitosti a podmienky, vyplývajúce z legislatívy a požiadaviek dotknutých orgánov
a inštitúcií. Finančné náklady spojené s vybavovaním čiastkovej zmeny územného plánu budú
hradené žiadateľom, čiže firmou Agrostav Poprad.
Hlasovanie poslancov k uzneseniu č. 99 : z prítomných 8 poslancov
- za uznesenie hlasovali: 5 - Mgr. Slávka Birošíková, Bc. Jozef Pitoňák, Pavol Bjalončík,
MUDr. Cyril Václav, Ján Vida.
proti uzneseniu hlasovali: - Ing. Jaroslav Mačičák, Peter Gábor, Miroslav Bilý
- zdržali sa hlasovania: - nehlasovali: - neprítomný (í): - Ing. Michal Berežný,
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