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Uznesenia z 10.plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v
Janíkoch , ktoré sa konalo dňa 01.04.2008
Obecné zastupiteľstvo v Janíkoch
A/ schvaľuje
1/ Predbežné stanovisko k výstavbe rodinného domu na pozemku parc.č. 305/10 pre Luciu
Hrivňákovú , Bratislava , a žiadá doplniť spis súhlasom vlastníka pozemku a situačný
výkres.
2a/ Predaj pozemku - zast.plochu v kat.území Horné Janíky parc.č. 94/2 vo výmere 7 m2 a
parc.č. 77/2 vo výmere 44 m2 , spolu vo výmere 51 m2 - za 50,- Sk/ m2 t.j. za 2.550,-Sk
pre Ignácz Berner a manž.Margita trvale bytom Janíky č.160
b/ Predaj pozemku - zast.plochu v kat.území Horné Janíky parc.č. 94/5 vo výmere 81 m2
a parc.č. 77/5 vo výmere 6 m2 , spolu vo výmere 87 m2 - za 50,- Sk/m2 t.j. za 4.350,- Sk.
pre František Nagy a manž. Apolónia , trvale bytom Janíky č. 241 .
c/ Predaj pozemku - zast.plocha vkat.území Horné Janíky , parc.č.77/3 vo výmere 20 m2 ,
parc.č.94/3 vo výmere 8 m2 , parc.č.77/4 vo výmere 48 m2 a parc.č.94/4 vo výmere 47 m2,
spolu vo výmere 123 m2 - za 50,- Sk/m2 , t.j. 6.150,- Sk pre Lajos Berner a manž.Ildikó ,
trvale bytom Janíky č. 260 .
3/ Podpísanie Zmluvy o prevádzkovaní č.40/01/02049/08 so Západoslovenskou vodárenskou
spoločnosťou a.s. Nitra.
4/ Štatút obce Janíky .
5/ Organizačnú štruktúru obce.
6/ Rozpočet obce na rok 2008.
7/ Zriadenie Realitnej kancelárie A-CORRECT pre Evu Uhričovú v rod.dome č. 99
v kat.území Dolné Janíky vo výmere 12 m2.
8/ Zadanie pre Územný plán obce Janíky podľa § 20 ods.7/ písm.c.Stavebného zákona .
B/ Berie na vedomie
1/ Overovateľov zápisnice
2/ Hlásenie o kontrole plnenia uznesení
3/ Informácia o kanalizácii obce
http://www.janiky.sk/

Obecné zastupiteľstvo Janíky
-2/24/ Informáciu o výstavbe nájomných bytov
C/ Konštatuje , že
1/ Zadanie pre územný plán obce Janíky bolo po dobu viac ako 30 dní vyvesené na úradnej tabuli
obce a bolo prerokované s dotknutými orgánmi štátnej správy , samosprávy , právnickými a
fyzickými osobami v súlade s ustanovením § 20 Stavebného zákona.
2/ Akceptované pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy , samosprávy a právnických
a fyzických osôb sú zapracované v Zadaní pre Územný plán obce Janíky , resp.bude sa k
nim prihliadať v rámci spracovania ďaľších stupňov územnoplánovacej dokumentácie.
3/ Krajský stavebný úrad v Trnave po prerokovaní , vvhodnotení pripomienkového konania Zadanie
posúdil a vydal k nemu súhlasné stanovisko podľa § 20 ods. 5/ a 6/ Stavebného zákona
listom č.KSÚ-OÚP-00335/2008/Há zo dňa 12.02.2008 , v ktorom konštatuje , že obsah
Zadania a postup jeho obstarávania a prerokovania je v súlade s príslušnými právnymi
predpismi a v súlade so záväznou časťou vyššieho stupňa územnoplánovacej dokumentácie t.j. VÚC Trnavského kraja.Zároveň odporúča Obecnému zastupiteľstvu v Janíkoch Zadanie
schváliť.
D/ Súhlasí
s vyhodnotením pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy , samosprávy, právnických a
fyzických osôb k návrhu Zadania pre Územný plán obce Janíky.
E/ Poveruje
Starostu obce zabezpečovaním a koordinovaním prípravy - vypracovania návrhu Územného
plánu obce Janíky v súlade so schváleným Zadaním .
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