Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva (ďalej OZ) obce Nevidzany,
konaného dňa 19.05.2014 o 17,00 hod. v zasadačke ocú.
Prítomní: Ivan Majdan, Ivana Sobotová, Gabriela Krpelanová, Ignác Oršulák, Ing. Beata
Vrecková starostka obce,
Program zasadnutia:
1. Úvod, kontrola uznášaniaschopnosti.
2. Určenie zapisovateľky zápisnice a overovateľov zápisnice.
3. Stretnutie občanov ohľadom výstavby haly na pr.č. 640/147 v k.ú.Nevidzany
4. Schvaľovanie žiadosti KrovING s.r.o. povolenie výstavby mimo zastavaného územia
obce Nevidzany
5. Rôzne
6. Záver.
Bod 1
Otvorenie previedla starostka obce, všetkých prítomných privítala a skonštatovala, že OZ
je uznášania schopné, prítomní 4 poslanci z 5.
Bod 2
Zapisovateľkou zápisnice bola určená p. Gabriela Krpelanová, overovateľmi zápisnice p.
Ivan Majdan a p. Ignác Oršulák.
Bod 3
Dňa 05.05.2014 OZ na svojom zasadnutí podľa zápisnice bod č. 4 doporučilo zvolať
stretnutie občanov , ktorí vlastnia pozemky v blízkosti par. č. 640/147 v k.ú. Nevidzany
aby vyjadrili svoj názor k žiadosti KrovING s.r.o. Nevidzany o výstavbu haly. Stretnutie
sa uskutočnilo dňa 19.05.2014 v zasadačke ocú . Prítomným bol zo strany p. Richarda
Kluvanca konateľa KrovING s.r.o. Nevidzany vysvetlený zámer stavby – hala na
opravovanie dreva, následne sa prítomní spolu s poslancami OZ premiestnili na parcelu č.
640/147 k.ú.Nevidzany a urobili obhliadku miesta. Podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí
prílohu č. 1 tejto zápisnice, bola vznesená jedna pripomienka k žiadosti a to: Ing. Jozef
Hlinka požaduje dodržať pri zrealizovaní stavby zákonom stanovenú hlučnosť v obytnej
zóne. Nakoľko p.č.640/147 je za hranicou intravilánu, boli na toto stretnutie zvolaní
majitelia pozemkov , ktoré s ňou hraničia a sú už v intraviláne a to zastavané obytnými
domami aj nezastavané.
Bod 4
Na základe vyjadrenia prítomných podľa bodu č. 3 tejto zápisnice OZ hlasovalo o žiadosti
a schválilo povolenie pre výstavbu stavby – hala na par.č. 640/147 k.ú. Nevidzany mimo
zastavaného územia obce pre žiadateľa KrovING s.r.o. Nevidzany č.33 s tým, že si
žiadateľ na vlastné náklady zabezpečí dotiahnutie inžinierských sietí, elektrickej energie,
plynu, vodovodu, kanalizácie k parcele č. 640/147 a dodrží pripomienky občanov podľa
zápisu zo stretnutia konaného dňa 19.5.2014 – nepresiahnuť zákonom stanovenú hlučnosť
v obytnej zóne.
Hlasovanie: Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Žiadosť bola schválená.
Bod 5
Poslanci OZ prebrali organizačné zabezpečenie MDD.
Bod 6
Starostka obce poďakovala prítomným za účasť.

Overovatelia zápisnice :

....................................
p. Ivan Majdan

.....................................
p. Gabriela Krpelanová
zapisovateľka

......................................
p. Ignác Oršulák

.......................................
Ing. Beata Vrecková
starostka obce

Prílohy k zápisnici:
Príloha č. 1
Zápis zo stretnutia dotknutých strán-občanov obce a stavebníka KrovING s.r.o. Nevidzany
dňa 19.05.2014.

