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Zápisnica č.2/2015
zo zasadania Obecného zastupiteľstva Obce Gánovce, dňa 19.2.2015
Prítomní poslanci : podľa prezenčnej listiny
Program :
1. Otvorenie a schválenie programu
2. Prerokovanie 3. zmeny ÚPN-O v nadväznosti na projekt pozemkových úprav a stavby vo
verejnom záujme.
3. Schválenie uznesenia
4. Záver

Rokovanie :
K bodu l/
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Ing. Alžbeta Čekovská.
Skonštatovala, že zastupiteľstvo je uznášania schopné. Privítala prítomných , predniesla
program zasadnutia následne požiadala OcZ o jeho schválenie .
Rozhodnutie OcZ :
OcZ jednomyseľne schvaľuje program zasadnutia .
Hlasovali :
Za: Miroslav Bobovský, Ján Šebest, Mgr. Andrea Suchanovská, Ľubomír Fedák, MUDr.
Ľubomír Červeň, Ján Kic, Peter Šandor, Peter Gergoš
Zdržal sa : 0
Proti : 0
Uznesenie jednomyseľne prijaté .
K bodu 2/
Starostka obce informovala OcZ o tom, že vlastník pozemkov KNE č. 236/1,2 sa
obrátil na obecné zastupitelstvo s požiadavkou, aby pozemky v rozpracovanej 3.
zmene a doplnkoch k ÚPN-O, ktorá zahŕňa parcely KNE č. 236/1,2 o výmere cca
144612 m2 v k.ú. Gánovce vo vlastníctve p. Antona Ulbrichta, bytom Okružná
768/63, Poprad boli navrhnuté v celosti na vybudovanie velkého školiaceho areálu
dopravy a služieb, ktorý bude slúžiť pre potreby širokej verejnosti. Pán Ulbricht podal
informáciu o tom, že projekt, ktorý sa bude realizovať na týchto pozemkoch zvýši
pracovné príležitosti a zamestnanosť v regióne , ale bude značným prínosom aj pre
obyvateľov obce Gánovce, zvýši propagáciu a návštevnosť do obce Gánovce,
požiadal OcZ aby schválilo danú lokalitu v 3. zmenách a doplnkoch ÚPN-O jako
stavby vo verejnom záujme.
Podnety a návrhy OcZ :
K danej problematike sa rozvinula rozprava a poslanec Peter Šandor požiadal o prestávku
v rozsahu 30 min.
Rozhodnutie OcZ:
OcZ jednomyselne vyhovelo požiadavke a starostka vyhlásila prestávku v trvaní 30 min.

Hlasovali :
Za: Miroslav Bobovský, Ján Šebest, Ľubomír Fedák, MUDr. Ľubomír Červeň, Ján Kic, Mgr.
Andrea Suchanovská, Peter Gergoš, Šandor Peter
Zdržal sa : 0
Proti : 0
Uznesenie prijaté.
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Prestávka trvala 30 min. od 19.15 hod. do 19,45 hod. Po prestávke sa poslanci vrátili do
rokovacej miestnosti a rokovanie pokračovalo. Starostka dala hlasovať za to, aby :
1. Pozemky KN-E parc.č. 236/1, druh pozemku orná pôda o výmere 72 390 m2 a
parc.č. 236/2, druh pozemku orná pôda o výmere 72 222 m2 - katastrálne územie
Gánovce, boli v celosti v 3. zmene a doplnkoch k ÚPN-O Gánovce, ktorá je
v rozpracovaní, boli určené na stavby vo verejnom záujme.
Hlasovali :
Za: Miroslav Bobovský, Ján Šebest, Ľubomír Fedák, MUDr. Ľubomír Červeň, Ján Kic, Mgr.
Andrea Suchanovská, Peter Gergoš
Zdržal sa : 0
Proti : Šandor
Uznesenie prijaté.
2. Podľa § 14 ods. 3 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, aby neboli
pozemkové úpravy vykonávané na pozemkoch KN-E parc.č. 236/1, druh pozemku
orná pôda o výmere 72 390 m2 a parc. KN-E č. 236/2, druh pozemku orná pôda
o výmere 72 222 m2 - katastrálne územie Gánovce, resp. aby tieto vyššie uvedené
pozemky boli vyčlenené z obvodu pozemkových úprav a konanie o vykonaní
pozemkových úprav bolo na týchto pozemkoch zastavené.
Hlasovali :
Za: Miroslav Bobovský, Ján Šebest, Ľubomír Fedák, MUDr. Ľubomír Červeň, Ján Kic, Mgr.
Andrea Suchanovská, Peter Gergoš
Zdržal sa : 0
Proti : Šandor
Uznesenie prijaté.
K bodu 10)
Členka návrhovej komisie prečítala znenie uznesenia č. 2/2015
K bodu 11)
Záver
Starostka obce poďakovala za účasť na zasadaní . Ďalšie zasadanie OcZ bude 27. 2.2015.
Zapísala: Ing. Alžbeta Čekovská
Zápisnicu overili:
Ján Kic
Miroslav Bobovský

Ing. Alžbeta Čekovská
starostka

vyvesené:
Zvesené:

