Uznesenie

č. 1/2008

Obecné zastupiteľstvo:
A/ B e r i e n a v e d o m i e :
1. Kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadania.
2. Ponuku spoločnosti AMITEL Poprad na vypracovanie projektu digitálnej siete v meste a
okolitých obciach.
3. Pripravovaný zámer možnosti otvorenia ťažby štrku spoločnosti Štrkopiesky Batizovce na KÚ
Mengusovciach v lokalite ZA MOČIAROM.
B/ Schvaľuje:
1. Kronikárkou obce Ing. M. Šalingovou predložený návrh na zápis do kroniky obce za rok 2007.
2. Plán kontrolnej činosti kontrolórky obce na I. polrok 2008.
3. Prípravu projektov pre stavebné povolenie a projektov pre čerpanie z fondov EÚ budovy
OcÚ, miestnych komunikácií a hospodárskej budovy.
4. Finančný príspevok pre:
- 1.FC Mengusovce vo výške SK 90 000,--. Prostriedky budú použité na zabezpečenie
chodu futbalového klubu, úhradu cestovného, vyplácanie rozhodcov a nákup
športových pomôcok.
- Športový jazdecký klub JAGAL Mengusovce 131 vo výške SK 10 000.-- .Prostriedky
budú použité na činnosť jazdeckého klubu, na úhradu nákladov spojených s účasťou
na športových súťažiach doma aj v zahraničí.
5. Doplnenie štvrtého člena finančnej komisie Ing. Martou Alexajovou.
C/ Súhlasí:
1. Na základe žiadosti majiteľov bytov v bytových domoch s.č. 47 a 48 zo 06. 02.2008 s
prevodom pozemkov obce vedených na LV č.1 parcela KN - C - 252 zastavané plochy a
nádvoria o výmere 170 m, parcela KN- C-253 zastavané plochy a nádvoria o výmere 167m a
časti parcely KN-C-254 , zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 292 m spolu o celkovej
výmere pozemkov 1 629 m v prospech vlastníkov bytov v bytových domoch s.č. 47 a 48.
Podkladom pre tento súhlas je záznam o odovzdaní a prevzatí finančnej náhrady za stavebný
pozemok ktorý sa použije pre výstavbu bytoviek v rámci SBD pri MNV v Mengusovciach zo
dňa 26.09.1996 č. 17/1966, ktorý je súčasťou zápisnice.
2. Obec Mengusovce, ako orgán územného plánovania v zmysle § 16 ods.2 zákona č.50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších
predpisov, súhlasí so spracovaním čiastkovej zmeny a doplnku „Územného plánu obce
Mengusovce“, schváleného Obecným zastupiteľstvom obce Mengusovce pod číslom
uznesenia 4/2001 zo dňa 07. 06. 2001, pre lokality:
- Plocha „BOROVIE“ pri Kúpeľoch Lučivná – základňová stanica telekomunikačného
zariadenia ( s prístupovou komunikáciou a elektrickou prípojkou) v súlade s priloženým
návrhom
V súlade s § 19 stavebného zákona úplné náklady spojené s obstaraním tejto čiastkovej
zmeny a doplnku územnoplánovacej dokumentácie uhrádza Telefonika O2 Slovakia s.r.o.
Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava v zastúpení Ing. Karel Svoboda, Sladovnícka 20/6, 62
000 Brno, ktorej výhradná potreba vyvolala toto obstaranie územnoplánovacej dokumentácie .

3. Obec Mengusovce, ako orgán územného plánovania v zmysle § 16 ods.2 zákona č.50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších
predpisov, súhlasí so spracovaním čiastkovej zmeny a doplnku „Územného plánu obce
Mengusovce“, schváleného Obecným zastupiteľstvom obce Mengusovce pod číslom
uznesenia 4/2001 zo dňa 07. 06. 2001, pre lokality:
-

Dobývací priestor Štrkopiesky Batizovce v KÚ Mengusovce , Malá vodná elektráreň
(MVE)

V súlade s § 19 stavebného zákona úplné náklady spojené s obstaraním tejto čiastkovej
zmeny a doplnku územnoplánovacej dokumentácie uhrádza Ing. Katarína Šoltísová,
Štefánikova 847, 900 61 Gajary, ktorej výhradná potreba vyvolala toto obstaranie
územnoplánovacej dokumentácie .
4. Obec Mengusovce, ako orgán územného plánovania v zmysle § 16 ods.2 zákona č.50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších
predpisov, súhlasí so spracovaním čiastkovej zmeny a doplnku „Územného plánu obce
Mengusovce“, schváleného Obecným zastupiteľstvom obce Mengusovce pod číslom
uznesenia 4/2001 zo dňa 07. 06. 2001, pre lokality:
a) nová plocha pre pravostranný chodník – križovatka ciest I/18a a II/539 v smere do
obce,
b) nová plocha medzi cintorínom a bývalým hotelom MALINA – turistickorekreačné využitie a cestovný ruch – nebytové budovy,
c) plocha pred MARETA – zrušiť základnú školu objekt 13 a HOTEL obj. 12 a
nahradiť ich rodinnými domami,
d) plocha pred MARETA – zrušiť cestu okolo objektu č. 15 do obce a napojenie
cesty viesť na cestu II/539, vyústením pred bývalým hotelom MALINA, do obce
ďalej pokračovať chodníkom po terajšej poľnej ceste,
e) v intraviláne doplniť voľné plochy rod. domami,
f) zrušiť na ploche č. 16 bufet, cukráreň, obchod – ponechať stavbu súčasného rod.
domu,
g) na ploche za pohostinstvom obj. č. 24 umiestniť 3 – 4 garáže,
h) plocha severne od cintorína obj. 5,6 vyrovnať z južnej strany, celkom zrušiť
príjazd okolo obj. 4 a ihrisko za rodinnými domami, plochu objektov 5 a 6
zmeniť na turistickorekreačné využitie a cestovný ruch - nebytové budovy,
i) nová plocha pri ceste vľavo smerom na cintorín na účel parkoviska,
j) plocha v strede obce č. 19 zmeniť na multifunkčné ihrisko, zázemie, parková
zeleň, historický objekt – drevenica,
k) plocha VRCHPOLE poľn. usadlosti – zmeniť, západná časť turisticko- rekreačné
využitie a cestovný ruch – nebytové budovy, východnú časť zmeniť na rodinné
domy, hranica cesta medzi rod. domami súp.č. 98 a 99, východnú časť rodinné
domy predĺžiť o 60 m na východ.
V súlade s § 19 stavebného zákona úplné náklady spojené s obstaraním tejto čiastkovej
zmeny a doplnku územnoplánovacej dokumentácie uhrádza Obec Mengusovce, ktorej
výhradná potreba vyvolala toto obstaranie územnoplánovacej dokumentácie .
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