Z
z riadneho

IA

zasadnutia Obecného zastupiteľstva
konaného dňa 10. novembra
Uznesenie

Obecné

ESE

zastupiteľstvo

itrianske
2016.

Hrnčiarovce
'

číslo 62/2016

itrianske Hrnčiarovce

prerokovalo

návrh územného

plánu obce

itrianske Hrnčiarovce

l.
k o n š t a t uje,

že

•

pripomi nky zo strany dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých
osôb sú v územnom pláne obce itrian ke Hrnčiaro ce akceptované.

právnických

•

schválený územný plán obce
itrianske Hrnčiarovce
sa člení na záväznú a smernú
časť. V záväznej časti územnoplánovacej
dokumentácie
sú ustanovené plochy pre
verejnoprospešné
stavby, na vykonanie asanácie a pre chránené časti krajiny.

II.
akceptuje

stanovisko Okresného úradu"
R-OVBPI-20 16/044198-002

Nitre. k náx rhu územnoplánovacej

dokumentácie.

číslo OU-

III.
schvaľuje

Územn)! plán obce Nitrianske

Hrnčiarovce

IV.
ukladá
obci:

I

SI

CI
DI

El

FI

obec sústavne
leduje, či sa nezmenili
územno-technické.
hospodárske
a sociálne
predpoklady. na ktorých základe je navrhnutá koncepcia organizácie územia. Ak dôjde
k zmene predpokladov. alebo je potrebné umiestniť verejnoprospešné
stavby, obec obstará
doplnok a zmenu územnoplánovacej
dokumentácie
pravidelne. najmenej však raz za štyri roky preskúmať schválený
územný plán obee
itrianske Hrnčiarovce,
či nie sú potrebné jeho zmeny alebo doplnky alebo obstaranie
nového územného plánu
obec obstará zmenu alebo doplnok územného plánu obce. ak je to potrebné na zosúladenie
úzernným plánom regiónu alebo
jeho zmenami a doplnkami
obec vvhotoví o obsahu územného plánu registračný
list. ktorý polu s kópiou uznesenia
o schváleni doručí Ministerstvu výstavby a regionálneho ťOZ\ oja SR
obec zverejní záväzné časti územnoplánovacej
dokumentácie spolu s VZ
-vyvesením na úradnej tabuli najmenej na 30 dní, ako aj iným mieste obvyklým spôsobom
-doručením dotknutým orgánom štátnej správy
uložiť schválený územný plán obce na obecnom úrade. stavebnom úrade, a na Okresnom
úrade v Nitre

Z:
K:
Hlasovanie: za: 9
proti: O
zdržal sa hlasovania:

starostka obce
Raz ročne v obecnom

zastupiteľstve

O

••
Uznesenie

Č.

63/2016

Obecné zastupiteľstvo Nitrianske Hrnčiarovce
schval'uje
Všeobecnej záväzné nariadenie číslo 1/2016 o vyhlásení
itrianske Hrnčiarovce
Hlasovanie: za: 9
proti: O
zdržal sa hlasovania: O
Uznesenie

záväzných

plánu obce

Č. 64/2016

Obecné zastupiteľstvo Nitrianske Hrnčiarovce
schval'uje
prevádzkovanie
hazardných hier prostredníctvom
videohier
Jelenecká 86. 95 l Ol itrianske Hrnčiarovcc v roku 2017
Hlasovanie: za: 9
proti: O
zdržal sa hlasovania: O
Uznesenie

častí Územného

v Pohostinstve

Nitrianske

Hrnčiarovce,

Č. 65/2016

Obecné zastupiteľstvo Nitrianske J-Irnčiarovcc
schval'uje
vyhlásenie dobrovoľnej verejnej zbierky za účelom získania dobrovoľných
peňažných príspevkov
pre novovybudovanú
Materskú školu v
itrianskych
Hrnčiarovciach
na rozvoj vzdelávania
a
podpory práce s deťmi a vybavenie herne a učebne dňa 10. decembra 2016 od 15,00 hod. v
priestoroch Kultúrneho domu v itrianskych Hrnčiarovciach
počas osláv sv. Mikuláša, vianočných
trhov a vianočnej akadémie.
Hlasovanie: za: 9
proti: O
zdržal sa hlasovania: O
~~
I
Mgr. Anna Vrábelová
starostka obce
O, crovatclia

zápisnice:

Kalar'~~.I.'IO~~~

Július Czako

Zapísala:

Katarína Czaková.

pracovníčka

obce

