Obec TURČIANSKY PETER

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčianskom Petre.
Dátum konania: 1.jún 2020 o 17,00 hod.
Prítomní poslanci: , Radoslav Kmeť, Jelka Veterníková, Helena Bandýková , Marcel
Fabian, 80%-ná účasť, OZ je uznášania schopné.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie.
Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky.
Kontrola uznesení.
Odkúpenie časti pozemku pod plánovaný Chodník pre peších
Diskusia
Návrh na uznesenie – záver.

K bodu 1/ Riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Turčianskom Petre zahájil
a viedol starosta obce. Konštatoval, že účasť poslancov OZ je 80%-ná a OZ je
uznášaniaschopné. Program zasadnutia OZ bol jednohlasne schválený.
K bodu 2/ Do návrhovej komisie boli zvolení: p. Marcel Fabian a p Jela Veterníková .
Za overovateľov zápisnice boli zvolení p. Radoslav Kmeť a p.Helena Bandýková.
Zápisom z rokovania OZ bola poverená p. Jela Veterníková.
K bodu 3/ Kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ previedol p.Výbošťok
konštatoval, že uznesenia boli splnené. Kontrolu plnenia uznesení OZ jednohlasne
schválilo.
K bodu 4/ starosta obce predložil poslancom na prerokovanie Zámer na odkúpením

novovytvorených pozemkov na základe geometrického plánu č. 55/2020, p.KN-C
č. 221/2 zastavané plocha a nádvoria o výmere 184 m² a č. 221/3 zastavaná plocha
a nádvoria o výmere 506 m² v k.ú. Turčiansky Peter
ktoré vznikli oddelením od pôvodného pozemku parc. KN-C č. 221 zastavaná
plocha a nádvoria o výmere 5874 m², zapísaného na LV č. 110 v kat. území
Turčiansky Peter pre vlastníka Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09
Žilina, IČO: 37 808 427 v správe správcu : Správa ciest Žilinského samosprávneho
kraja, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina za kúpnu cenu 1,00 €.

Odkúpenie je potrebné z dôvodu výstavby chodníka pre peších popri hlavnej ceste
smerom do Koštian nad Turcom.
Poslanci so zámerom jednohlasne súhlasili.

K bodu/5
Nakoľko poslanci diskutovali pri prejednávaní jednotlivých
bodov programu v diskusii nevystúpil nikto, starosta tento bod ukončil.
K bodu 6/ Návrh na uznesenie predložil p.Marcel Fabian. Za prijatie návrhu uznesenia
hlasovali všetci prítomní poslanci. Návrh na uznesenie bol jednohlasne schválený.
zapísala: Jela Veterníková dňa 1.6.2020
Overovatelia zápisnice:
Radoslav Kmeť
Helena Bandýková

..............................
................................

Ondrej Výbošťok
starosta obce

telefón: 043/4388228

E-mail: ocu.turc.peter@sgaya.sk

Mobil: 0908 918380

