U Z N E S E N I E Č. 6/2020
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 19.02.2019 o 17.00
hod. v kancelárii Obecného úradu vo Dvorci
Obecné zastupiteľstvo vo Dvorci
A. Schvaľuje:
1./ Zámer stavebnej spoločnosti TRENDYstav, s.r.o.
Stavebná spoločnosť TRENDYstav, s.r.o., poţiadala o schválenie stavebného
zámeru /územnoplánovacej štúdie/ na pozemkoch parc. reg. „C“ č.121/3, o výmere
929 m2, druh orná pôda a parc.reg. „C“ č. 121/2, o výmere 3370 m2, druh orná pôda
a to všetko zapísané na LV č. 30, vedený Okresným úradom Bánovce nad Bebravou,
obec Dvorec, katastrálne územie Dvorec a pozemku parc. reg. ,,E“ č. 105/9,
o výmere 1482 m2, druh ostatná plocha, zapísaná na LV č.468, vedený Okresným
úradom Bánovce nad Bebravou – katastrálny odbor, okres Bánovce nad Bebravou,
obec Dvorec, katastrálne územie Dvorec a to v zmysle predloţenej projektovej
dokumentácie zo dňa 03/2019, vypracovanej Ing. Romanom Omelkom, zodpoved.
projektant Ing. Arch. Mirko Janček. Dôvodom tejto ţiadosti je rozšírenie ubytovacích
kapacít v katastri obce Dvorec na súkromných pozemkoch investora.
2./ Zriadenie vecného bremena
Patrícia Adámiková, bytom Dvorec č.12, poţiadala o schválenie vecného bremena v
prospech oprávneného obce Dvorec. Ţiadosť o schválenie vecného bremena v
prospech oprávneného, spočívajúce v poloţení inţinierskej siete (zemný kábel NN)
a to v rozsahu dielu 1 a 2 v zmysle priloţeného návrhu geometrického plánu č.
36319830-194/19 zo dňa 26.11. 2019, vyhotovil Ing. Magdaléna Gejdošová, cez
parcely reg. C č.526 - 19m2, par.č.507 - 164m2 , 294/2 - 2m2 , par.č.293/2 - 5m2,
par.č.293/10 – 201 m2, par.č.291/5 – 58 m2, zapísané na LV č. 263, vedený
Okresným úradom Bánovce nad Bebravou – katastrálny odbor, okres Bánovce nad
Bebravou, obec Dvorec, katastrálne územie Dvorec, ktoré sú vo vlastníctve obce
Dvorec.
3./ Darovanie pozemku p.č. 484/21 /vlastník Dvorec s.r.o./ do vlastníctva obce
Dvorec
Stavebná spoločnosť Dvorec s.r.o., so sídlom Kynceľová 79,
974 01 Banská Bystrica, dala návrh na Darovanie pozemku KN- C484/21 o výmere
110 m2 / darovacou zmluvou /do vlastníctva obce Dvorec
4./ Stavebný zámer
Erik Exler a Erik Šobáň, predniesli svoju ţiadosť o stavebný zámer /stavba
rodinných domov/ na parc. č. 942/10 a 942/11 - orná pôda v extraviláne obce
Dvorec, OZ s daným návrhom súhlasilo s podmienkou, ţe stavebníci nebudú
poţadovať od obce vybudovanie verejného osvetlenia a ani chodníka.
5./ Mgr. Júliu Masárovú za člena Rady školy.

6./ Schválenie jednorazovej finančnej výpomoci vo výške 1000.- € pre rodinu
Jaroslava Mihálika.
7/ Schválenie úpravy rozpočtu na poloţke Sociálna pomoc 1070.

B. Berie na vedomie:
1/ Informatívnu správu o plnení plánu kontrolnej činnosti za II. polrok 2019

Ing. Eva Srncová
starostka obce
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