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Uznesenie  č. 1/2013 

z riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

ktoré sa konalo dňa  24.1.2013 

o 18.00 hod. v zasadačke  Obecného úradu 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novom Salaši 

 
A. b e r i e   n a   v e d o m i e: 

1, Bol prejednaný návrh, aby sa starosta obce obrátil na príslušné orgány a vlastníkov 

pozemkov so žiadosťou o vytvorenie poľovného revíru pozostávajúceho z katastra obcí 

Nový Salaš, Slanská Huta a Skároš.  

2, Na základe zasadnutia obecného úradu z 27.12.2012 boli zaslané výzvy na predloženie 

cenových ponúk ohľadom rozšírenia Územného plánu obce trom projektovým kanceláriám : 

atrium Košice, Ing. Arch. Ladislav Timura, LOOK ARCH s.r.o., Jarná 1, 040 01  Košice. 

Najnižšiu cenu predložila firma atrium Košice, kde rozšírenie územného plánu by bolo 

v sume 4.100,- Eur bez DPH.  

3, Možnosť požiadať z Ministerstva dopravy o dotáciu na spracovanie územnoplánovacej 

dokumentácie od 15. januára do 28. februára.   

4, List od p. Tatiany Engeľovej ohľadom žiadosti k vydaniu potvrdenia, že Obec Nový Salaš 

v územnom pláne neplánuje na pozemku evidovaného ako parcela registra „C“ č. 230/6, 

vedeného na liste vlastníctva č. 194, vybudovať miestnu komunikáciu.  

 

Rôzne :  

- Dotácia Karpatská nadácia  

- Projekt na opravu miestnych komunikácií v obci – LESY SR, OZ Sobrance 

- Požiarny poriadok – úprava  

- Možnosť ušetrenia nákladov pri odvoze veľkokapacitného kontajnera 

 

B. s c h v a ľ u j e: 

1,  Overovateľov zápisnice v zložení : Veronika Tomková, Ján Urban. 

2, Zaslanie objednávky a podpísanie Zmluvy medzi obcou a vybraným spracovateľom 

územnoplánovacej dokumentácie Architektonické štúdio Atrium s.r.o., Letná 40, 040 01  

Košice.  

3,  Súhlasí a schvaľuje, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej 

dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.  

 

C. u k l a d á: 

1,  Starostovi obce, aby sa za účelom vytvorenia možnosti využívať právo poľovníctva pre 

svojich občanov obrátil na príslušné orgány a vlastníkov pozemkov so žiadosťou 

o vytvorenie poľovného revíru pozostávajúceho z katastra obcí Nový Salaš, Slanská Huta 

a Skároš.  

2, Starostovi obce zaslať objednávku na projektovú spoločnosť atrium Košice ohľadom 

rozšírenia územného plánu obce a podpísať Zmluvu medzi obcou a spracovateľom 

územnoplánovacej dokumentácie.  

3,  Starostovi obce pozvať na ďalšie zasadnutie p. Moniku Timkovú a p. Kristínu Bačovú 

ohľadom doriešenia stavu opravy a rozšírenia územného plánu obce. 

4, Osloviť p. Františka Jacka ohľadom možnosti jeho využitia pri odvoze veľkokapacitného 

kontajnera a následne návrh započítania jeho dlhu.   

 

 

 

    V Novom Salaši dňa:  24.1.2013                                       


