OBECNÉ

Z A S T U P I T E Ľ S T V O V RICHVALDE

UZNESENIE

číslo: 2
zo dňa : 1.marca 2013
Obecné zastupiteľstvo v Richvalde na svojom zasadnutí po prerokovaní:
A: BERIE NA VEDOMIE:
1. Informáciu o nákladoch na akciu Richvaldská obecná zabíjačka
B: S C H V A Ľ U J E:
1. VZN obce Richvald 1/2013 k záväzným častiam Územného plánu obce (ÚPN-O)
Richvald po spracovaní zmien a doplnkov č. 1 ÚPN-O podľa § 26, odst. 3 a § 27, odst.
3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov a vo väzbe na § 11, odst. 4, písm. c) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:
a) Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce (ÚPN-O) Richvald
b) Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť
zmeneného a doplneného ÚPN-O Richvald;
2. VZN obce Richvald 2/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
a dieťa MŠ a ŠZ na území obce.
3. Kúpno-predajnú zmluvu na odpredaj neupotrebiteľného majetku obce, a to pozemok
par. CKN 355/1 zastavané plochy o výmere 1666 m2 a par. CKN 355/3 zastavané
plochy o výmere 385 m2 k. ú. Richvald medzi obcou Richvald a firmou SVVH, s.r.o.,
ul. Černyševského 5, 851 01 Bratislava
4. Kúpno-predajnú zmluvu na odpredaj neupotrebiteľného majetku obce, a to
rozostavanú stavbu materskej školy na pozemku 355/3 k. ú. Richvald medzi obcou
Richvald a firmou SVVH, s.r.o., ul. Černyševského 5, 851 01 Bratislava
5. Návrh Zmluvy o zriadení vecného bremena pre Východoslovenská distribučná, a.s ,
na umiestnenie stĺpov el. vedenia na pozemkoch obce Richvald.
6. Predpis o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu (ŠR), z Európskej
únie (EÚ), zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu
verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru do rozpočtu obce.
C: SÚHLASÍ
1. s vyhodnotením pripomienok podaných v rámci prerokovania návrhu zmien
a doplnkov Územného plánu obce Richvald;
D: ODPORUČUJE
starostke obce v súčinnosti s odborne spôsobilou osobou pre obstaranie zmien a doplnkov
ÚPN-O:
1. Zabezpečiť v súlade s § 6, odst. 8 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších
predpisov vyhlásenie Všeobecne záväzného nariadenia č.1/2013 k záväzným častiam
Územného plánu obce Richvald.

2. Zverejniť, v súlade s § 27, odst. 4, písm. a), b) stavebného zákona, záväznú časť
Územného plánu obce Richvald vyvesením na úradnej tabuli a doručením dotknutým
orgánom štátnej správy.
3. Označiť schválenú dokumentáciu zmien a doplnkov ÚPN-O schvaľovacou doložkou
v súlade s § 28, odst.1 stavebného zákona
4. Zabezpečiť v zmysle § 28, odst. 5 stavebného zákona vyhotovenie registračného listu
a zaslať ho na MDVRR SR s kópiou uznesenia o schválení.
5. Zabezpečiť v súlade s § 28, odst. 4 stavebného zákona uloženie dokumentácie zmien
a doplnkov č. 1 územného plánu obce Richvald: na Obecnom úrade Richvald, na
stavebnom úrade obce a na Obvodnom úrade v Prešove, odbore výstavby a bytovej
politiky.

Ing. Anna Foľtová
starostka obce

