Obec

Sečovská Polianka
UZNESENIE
Č. VIII.

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sečovská Polianka
zo dňa 25. septembra 2015
(47 - 54)
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prijalo uznesenie:
Uznesenie č. 47/VIII/2015
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
správu o plnení predchádzajúcich uznesení.
Uznesenie č. 48/VIII/2015
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
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:
1. Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce (ÚPN-O) Sečovská Polianka
2. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť
zmeneného a doplneného ÚPN-O Sečovská Polianka,
súhlasí
s vyhodnotením pripomienok podaných v rámci prerokovania návrhu zmien a doplnkov
územného plánu obce Sečovská Polianka,
ukladá
starostovi 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. 1/2015 k záväzným častiam Územného
plánu obce Sečovská Polianka
2. Zverejniť, v súlade s § 27, odst. 4, písm. a), b) stavebného zákona, záväznú časť
Územného plánu obce Sečovská Polianka vyvesením na úradnej tabuli a doručením
dotknutých orgánov štátnej správy
3. Označiť schválenú dokumentáciu zmien a doplnkov č. 1 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 Sečovská Polianka: na Obecnom úrade Sečovská
Polianka, na stavebnom úrade obce a na Okresnom úrade v Prešove, odbore výstavby
a bytovej politiky.
T: 31.10.2015

Uznesenie č. 49/VIII/2015
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
prenájom priestorov kultúrneho domu v obci firme TST Cafe/Game, za účelom uskutočnenia
tanečnej zábavy ako jednorazovú akciu tak, aby vyhovovala kalendáru akcií obce.
Uznesenie č. 50/VIII/2015
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
odpredať p. Stanislavovi Demeterovi, bytom Nová 265/9, Sečovská Polianka, obecný pozemok
podľa § 9a ods. 8 písm. e, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obce parcely registra CKN č. 738
a 739 k. ú. Sečovská Polianka z dôvodu osobitného zreteľa (pre obec nevyužitý pozemok).
Predajná cena je stanovená na 3,50 €/m2. Odpredaj schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Uznesenie č. 51/VIII/2015
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
kúpnu zmluvu pre p. Stanislava Demetera podľa predlohy.
Uznesenie č. 52/VIII/2015
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
vydanie súhlasu k umiestneniu prevádzky stávkovej kancelárie TIPSPORT SK, a. s. na Hlavnej
88, 094 14 Sečovská Polianka
Uznesenie č. 53/VIII/2015
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
informáciu o výberovom konaní na miesto riaditeľky Materskej školy Sečovská Polianka
a informáciu o organizačnej štruktúre pre školský rok 2015/2016
Uznesenie č. 54/VIII/2015
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2014/2015

v. r. MVDr. Marián Fedor
starosta obce
Návrhová komisia:
Ing. Juraj Novák
Ing. Vladimír Pavúk
Ing. Marián Urban

