
  
 
 
                                                   Uznesenie 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Chmiňany konaného dňa 9.9.2015. 
                                 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo: 
 
Návrh programu zasadnutia 
 
Uznesenie č. 21 
Obecné zastupiteľstvo v Chmiňanoch: 
 
Schvaľuje 
Program zasadnutia 
 
Návrh na určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie   
 
Uznesenie č. 22 
Obecné zastupiteľstvo v Chmiňanoch: 
 
A/Ur čuje 
a) Zapisovateľa zápisnice – Mária Baranová pracovníčka OcÚ 
b) Overovateľov zápisnice-  Mgr. Marián Lesník 

                                          Jozef Smolko 
 
 B/ Volí  
 Návrhovú komisiu: Tomáš Olejár 
                                 Július Duda 
 
Návrh na výkup pozemkov pre miestnu komunikáciu „Lúčka“ 
 
Uznesenie č. 23 
Obecné zastupiteľstvo v Chmiňanoch: 
Schvaľuje: 
Výkup pozemkov na miestnu komunikáciu „Lúčka“ na základe znaleckého posudku“ 
 
 
Návrh na riešenie podnetu občanov(petícia)znečisťovanie životného prostredia v obci 
 
Uznesenie č. 24. 
Obecné zastupiteľstvo v Chmiňanoch: 
 
Ukladá: 
Napísať list  spolumajiteľom firmy Karpatovka s.r.o a spolu s petičnými hárkami zaslať 
všetky vyjadrenia k riešeniu problému – znečisťovanie životného prostredia v obci. 
 
Návrh na schválenie ÚPN-O Chmiňany, Zmeny a doplnky č. 1/2014, a schválenie VZN, 
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPNO-Chmiňany, Zmeny a doplnky č. 1/2014. 
   
Uznesenie č. 25 
Obecné zastupiteľstvo v Chmiňanoch 
 



  
Schvaľuje: 
a/   VZN č.8 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť UPNO Chmiňany, Zmeny a doplnky č. 1/2014 
b/   UPN – O Chmiňany, Zmeny a doplnky č. 1/2014 
 
 
Návrh k čerpaniu úveru pre vybudovanie infraštruktúry v obci. 
                      
  Uznesenie č. 26 
Obecné zastupiteľstvo  v Chmiňanoch: 
 
A/Súhlasí: 
S požiadavkou o čerpanie úveru zo Záručnej a rozvojovej banky na výkup pozemkov 
a vybudovanie infraštruktúry na Záhumní. 
 
B/Schvaľuje: 
 Úver so Záručnej a rozvojovej banky vo výške 120.000€ na výkup pozemkov a vybudovanie 
infraštruktúry na Záhumní. 
 
 
Návrh na riešenie nedoplatkov za nájom za rómske byty, čierne stavby v rómskej osade 
 
   Uznesenie č. 27 
Obecné zastupiteľstvo  v Chmiňanoch. 
 
A/ Súhlasí: 
1.Riešiť pohľadávky za nájom bytom v rómskej osade cestou právnika. 
 
B/Schvaľuje: 
Vykonať štátny stavebný dohľad na čierne stavby v rómskej osade. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Marián Lesník                                                                    Cyril Miškuf 
Jozef Smolko                                                                              starosta obce 
overovatelia zápisnice                                                     
         
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


