OBEC TRENČIANSKE STANKOVCE
913 11 Obecný úrad Trenčianske Stankovce

V ý p i s z uznesenia prijatého na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Trenčianske
Stankovce dňa 26.09.2018
Uznesenie č. 64/2018
OZ v Trenčianskych Stankovciach schvaľuje Kontrolu plnenia uznesení prijatých na
zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Trenčianske Stankovce dňa 8.8.2018

JUDr. Martin Markech
starosta obce

Za správnosť: Galina Dobiašová

OBEC TRENČIANSKE STANKOVCE
913 11 Obecný úrad Trenčianske Stankovce

V ý p i s z uznesenia prijatého na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Trenčianske
Stankovce dňa 26.09.2018
Uznesenie č. 65/2018
OZ v Trenčianskych Stankovciach berie na vedomie Priebežnú správu o výsledku
vykonaných kontrol hlavným kontrolórom v období máj až september 2018.

JUDr. Martin Markech
starosta obce

Za správnosť: Galina Dobiašová

OBEC TRENČIANSKE STANKOVCE
913 11 Obecný úrad Trenčianske Stankovce

V ý p i s z uznesenia prijatého na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Trenčianske
Stankovce dňa 26.09.2018
Uznesenie č. 66/2018
OZ v Trenčianskych Stankovciach v súvislosti so žiadosťami spoločnosti DVN ENERGO,
a.s., IČO: 36 317 918 (ďalej len „žiadateľ“ alebo „DNV“) zo dňa 6.8.2018 schvaľuje
zámenu pozemkov medzi Obcou Trenčianske Stankovce a spoločnosťou DNV ENERGO,
a.s., ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR
č.138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov a to nasledovne:
Pozemky Obce Trenčianske Stankovce, a to:
1. pozemok parcela registra „C“, parcelné č. 315/66, druh pozemku orná pôda o výmere
15 527 m2, nachádzajúci sa v k.ú. Malé Stankovce, Obec Trenčianske Stankovce,
okres Trenčín, ktorý vznikol geometrickým plánom č. 44566727-037/2018,
vypracovaným MAP GEO s.r.o. Legionárska 27, 911 01 Trenčín, IČO: 44566727,
odčlenením z pozemku parcela registra „E“, parcelné č. 403, zapísaného na LV č. 231
v prospech Obce Trenčianske Stankovce v podiele 1/1;
2. pozemok parcela registra „C“, parcelné č. 315/67, druh pozemku orná pôda o výmere
10 620 m2, nachádzajúci sa v k.ú. Malé Stankovce, Obec Trenčianske Stankovce,
okres Trenčín, ktorý vznikol geometrickým plánom č. 44566727-037/2018,
vypracovaným MAP GEO s.r.o. Legionárska 27, 911 01 Trenčín, IČO: 44566727,
odčlenením z pozemku parcela registra „E“, parcelné č. 403, zapísaného na LV č. 231
v prospech Obce Trenčianske Stankovce v podiele 1/1;
3. pozemok parcela registra „C“, parcelné č. 315/70, druh pozemku orná pôda o výmere
54 183 m2, nachádzajúci sa v k.ú. Malé Stankovce, Obec Trenčianske Stankovce,
okres Trenčín, ktorý vznikol geometrickým plánom č. 44566727-037/2018,
vypracovaným MAP GEO s.r.o. Legionárska 27, 911 01 Trenčín, IČO: 44566727,
odčlenením z pozemku parcela registra „E“, parcelné č. 1-447/83, zapísaného na LV č.
231 v prospech Obce Trenčianske Stankovce v podiele 1/1
v celkovej výmere 80 330,00 m2 a v celkovej hodnote 368 451,29 Eur
sa zamieňajú za pozemky DNV ENERGO a.s., a to:
1. pozemok parcela registra „C“, parcelné č. 315/71, druh pozemku orná pôda o výmere
15 787 m2, nachádzajúci sa v k.ú. Malé Stankovce, Obec Trenčianske Stankovce,
okres Trenčín, ktorý vznikol geometrickým plánom č. 44566727-037/2018,
vypracovaným MAP GEO s.r.o. Legionárska 27, 911 01 Trenčín, IČO: 44566727,

odčlenením z pozemku parcela registra „C“, parcelné č. 315/11, zapísaného na LV č.
562 v prospech DNV ENERGO a.s. v podiele 1/1,
2. pozemok parcela registra „C“, parcelné č. 315/69, druh pozemku orná pôda o výmere
34 275 m2, nachádzajúci sa v k.ú. Malé Stankovce, Obec Trenčianske Stankovce,
okres Trenčín, ktorý vznikol geometrickým plánom č. 44566727-037/2018,
vypracovaným MAP GEO s.r.o. Legionárska 27, 911 01 Trenčín, IČO: 44566727,
odčlenením z pozemku parcela registra „C“, parcelné č. 315/12, zapísaného na LV č.
562 v prospech DNV ENERGO a.s. v podiele 1/1,
3. pozemok parcela registra „C“, parcelné č. 318, druh pozemku ostatná plocha o výmere
576 m2, nachádzajúci sa v k.ú. Malé Stankovce, Obec Trenčianske Stankovce, okres
Trenčín, zapísaného na LV č. 562 v prospech DNV ENERGO a.s. v podiele 1/1,
4. pozemok parcela registra „C“, parcelné č. 51/2, druh pozemku vodná plocha o výmere
116 m2, nachádzajúci sa v k.ú. Malé Stankovce, Obec Trenčianske Stankovce, okres
Trenčín, zapísaného na LV č. 562 v prospech DNV ENERGO a.s. v podiele 1/1,
5. pozemok parcela registra „E“, parcelné č. 406/301, druh pozemku ostatná plocha o
výmere 628 m2, nachádzajúci sa v k.ú. Malé Stankovce, Obec Trenčianske Stankovce,
okres Trenčín, zapísaného na LV č. 562 v prospech DNV ENERGO a.s. v podiele 1/1,
6. pozemok parcela registra „C“, parcelné č. 245/11, druh pozemku orná pôda o výmere
9669 m2, nachádzajúci sa v k.ú. Rozvadze, Obec Trenčianske Stankovce, okres
Trenčín, zapísaného na LV č. 362 v prospech DNV ENERGO a.s. v podiele 1/1,
7. pozemok parcela registra „C“, parcelné č. 315/62, druh pozemku orná pôda o výmere
402 m2, nachádzajúci sa v k.ú. Malé Stankovce, Obec Trenčianske Stankovce, okres
Trenčín, ktorý vznikol geometrickým plánom č. 36335924-089-18, vypracovaným
SÚKROMNÁ GEODÉZIA TRENČÍN, s.r.o., Piaristická 273/21, 911 01 Trenčín,
IČO: 36335924, odčlenením z pozemku parcela registra „C“, parcelné č. 315/7,
zapísaného na LV č. 562 v prospech DNV ENERGO a.s. v podiele 1/1,
8. pozemok parcela registra „C“, parcelné č. 306/1, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 747 m2, nachádzajúci sa v k.ú. Malé Stankovce, Obec Trenčianske
Stankovce, okres Trenčín, ktorý vznikol geometrickým plánom č. 36335924-089-18,
vypracovaným SÚKROMNÁ GEODÉZIA TRENČÍN, s.r.o., Piaristická 273/21, 911
01 Trenčín, IČO: 36335924, odčlenením z pozemku parcela registra „C“, parcelné č.
306, zapísaného na LV č. 562 v prospech DNV ENERGO a.s. v podiele 1/1,
9. pozemok parcela registra „C“, parcelné č. 315/65, druh pozemku orná pôda o výmere
611 m2, nachádzajúci sa v k.ú. Malé Stankovce, Obec Trenčianske Stankovce, okres
Trenčín, ktorý vznikol geometrickým plánom č. 36335924-089-18, vypracovaným
SÚKROMNÁ GEODÉZIA TRENČÍN, s.r.o., Piaristická 273/21, 911 01 Trenčín,
IČO: 36335924, odčlenením z pozemku parcela registra „C“, parcelné č. 315/8,
zapísaného na LV č. 562 v prospech DNV ENERGO a.s. v podiele 1/1,
10. pozemok parcela registra „C“, parcelné č. 314/38, druh pozemku zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 7 m2, nachádzajúci sa v k.ú. Malé Stankovce, Obec Trenčianske
Stankovce, okres Trenčín, zapísaného na LV č. 562 v prospech DNV ENERGO a.s.
v podiele 1/1,

11. pozemok parcela registra „C“, parcelné č. 314/39, druh pozemku orná pôda o výmere
6 m2, nachádzajúci sa v k.ú. Malé Stankovce, Obec Trenčianske Stankovce, okres
Trenčín, zapísaného na LV č. 562 v prospech DNV ENERGO a.s. v podiele 1/1,
12. pozemok parcela registra „C“, parcelné č. 314/45, druh pozemku orná pôda o výmere
89 m2, nachádzajúci sa v k.ú. Malé Stankovce, Obec Trenčianske Stankovce, okres
Trenčín, zapísaného na LV č. 562 v prospech DNV ENERGO a.s. v podiele 1/1
13. pozemok parcela registra „C“, parcelné č. 314/46, druh pozemku orná pôda o výmere
47 m2, nachádzajúci sa v k.ú. Malé Stankovce, Obec Trenčianske Stankovce, okres
Trenčín, zapísaného na LV č. 562 v prospech DNV ENERGO a.s. v podiele 1/1
v celkovej výmere 62 960,00 m2 a v celkovej hodnote 368 817,29 Eur.
V zmysle uznesenia OZ v Trenčianskych Stankovciach č. 39/2018 prijatého na jeho
zasadnutí 28.5.2018 bola cena zamieňaných pozemkov stanovená na základe znaleckých
posudkov.
Všeobecná hodnota zamieňaných pozemkov bola stanovená na základe Znaleckého
posudku č. 20/2018 vypracovaného Ing. Jarmilou Prekopovou, Šafárikova 20, 911 08
Trenčín, znalcom v odbore: poľnohospodárstvo – odvetvie: odhad hodnoty
poľnohospodárskej pôdy, evidenčné číslo znalca 912846 a na základe Znaleckého
posudku č. 81/2018 vypracovaného Ing. Miroslavom Gašparíkom, Saratovská 9, 911 08
Trenčín, znalcom v odbore: stavebníctvo – odvetvie: odhad pozemné stavby, odhad
hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca 910868.
Žiadnemu z účastníkov nevzniká nárok na vyrovnací rozdiel vyššej hodnoty
nehnuteľností.
Poplatky súvisiace s vkladom vlastníckych práv do katastra nehnuteľností bude znášať
DNV ENERGO, a.s.
Zámerom zámeny je vysporiadanie pozemkov tak, aby Obec Trenčianske Stankovce
získala priamy prístup z miestnej komunikácie k areálu Materskej školy zo severnej strany
a tým aj vytvoriť podmienky pre vybudovanie parkovacieho státia pre účely materskej
školy. Taktiež touto zámenou získajú niektorí občania obce priamy prístup na svoje
nehnuteľnosti z verejného priestranstva. Zámenou získa obec taktiež pozemok za areálom
materskej školy, ktorý bude slúžiť na výstavbu rodinných domov. V časti Obce Malé
Stankovce získa obec zámenou pozemky, ktoré budú potrebné pre zlepšenie cestnej
infraštruktúry.
Počet prítomných poslancov: 9
(Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené

JUDr. Martin Markech
starosta obce

Za správnosť: Galina Dobiašová

OBEC TRENČIANSKE STANKOVCE
913 11 Obecný úrad Trenčianske Stankovce

V ý p i s z uznesenia prijatého na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Trenčianske
Stankovce dňa 26.09.2018

Uznesenie č. 67/2018
OZ v Trenčianskych Stankovciach schvaľuje kúpu pozemkov v katastrálnom území
Sedličná, C-KN parc.č.:
 290/10 – ostatné plochy o výmere 3214 m2, LV 672
 290/49 – ostatné plochy o výmere 1265 m2, LV 672
 290/52 – ostatné plochy o výmere 31 m2, LV 672
 290/59 – ostatné plochy o výmere 20 m2, LV 672
 290/76 – ostatná plocha o výmere 41 m2, LV 672

od spoločnosti DNV ENERGO, a.s., so sídlom Lieskovec 803/80, 018 41 Dubnica nad
Váhom, IČO: 36 317 918 za cenu 1,2 Eura s DPH, všetky náklady spojené s prevodom vyššie
uvedených pozemkov znáša predávajúci, t.j. spoločnosti DNV ENERGO, a.s., so sídlom
Lieskovec 803/80, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 317 918.

Počet prítomných poslancov: 9
(Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené

JUDr. Martin Markech
starosta obce

Za správnosť: Galina Dobiašová

OBEC TRENČIANSKE STANKOVCE
913 11 Obecný úrad Trenčianske Stankovce

V ý p i s z uznesenia prijatého na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Trenčianske
Stankovce dňa 26.09.2018
Uznesenie č. 68/2018
OZ v Trenčianskych Stankovciach schvaľuje kúpu stavebných objektov za cenu 1,2 € s
DPH od predávajúceho - spoločnosti DOTON, s.r.o., IČO: 46 492 798, ktorá je ich výlučným
vlastníkom (v podiele 1/1), a to kúpu:
1. stavebných objektov stavby „PRIEMYSELNÝ PARK SEDLIČNÁ“ – Trenčianske
Stankovce, v katastrálnom území Sedličná, na pozemkoch C-KN parc. č.:
 290/10 – ostatné plochy o výmere 3214 m2, LV 672
 290/49 – ostatné plochy o výmere 1265 m2, LV 672
 290/52 – ostatné plochy o výmere 31 m2, LV 672
 290/59 – ostatné plochy o výmere 20 m2, LV 672
pre písm. a)
a na pozemkoch v katastrálnom území Sedličná, C-KN parc. č.:
 290/10 – ostatné plochy o výmere 3214 m2, LV 672
 290/49 – ostatné plochy o výmere 1265 m2, LV 672
pre písm. b) a c)
a) SO 12 – Verejné osvetlenie pozostávajúce z 8 zinkovo žiarovaných 5,0 m stožiarov,
typ UDO-08P s inštalovanými výbojkovými svietidlami s príkonom 70W, typ Malaga
10H6S101 080-1xHLP, IP 65;
b) SO 05 Splašková kanalizácia v rozsahu „Vetva B“: kanalizačné potrubie PVC DN
300 v celkovej dĺžke 49,8 m, PP revízna kanalizačná šachta DN 1000 s betónovým
monolitickým dnom – 1ks, PP revízna kanalizačná šachta DN 1000 celoplastová –
1ks;
c) SO 15 – Komunikácie – predĺženie, v rozsahu dvojpruhovej obojsmernej miestnej
obslužnej komunikácie, funkčnej triedy C3, v kategórii MO 7,5/30, so šírkou vozovky

medzi obrubníkmi 6,5 m (so šírkou jedného jazdného pruhu 3,25 m), ktorá
zabezpečuje prístup k objektom v rámci priemyselného parku s dĺžkou 249,22 m.
2. stavebných objektov stavby „Priemyselný park II. Trenčianske Stankovce“,
v katastrálnom území Sedličná, na pozemkoch C-KN parc. č.:
 290/10 – ostatné plochy o výmere 3214 m2, LV 672
 290/49 – ostatné plochy o výmere 1265 m2, LV 672
 290/52 – ostatné plochy o výmere 31 m2, LV 672
 290/59 – ostatné plochy o výmere 20 m2, LV 672
pre písm. a)
a na pozemkoch v katastrálnom území Sedličná, C-KN parc. č.:
 290/10 – ostatné plochy o výmere 3214 m2, LV 672
pre písm. b) a c)
a) SO 04 Splašková kanalizácia v rozsahu „Stoka A“: rúra PVC-U DN 300 o celkovej
dĺžke 248,42 m a HDPE DN 80 o celkovej dĺžke 141,73 m, kanalizačnej šachty DN
1000 – 6 ks a Čerpacej stanice odpadových vôd;
b) SO 12 Verejné osvetlenie pozostávajúce z radových oceľových rúrových stožiarov
výšky 5,00 m, celkovo 9 stožiarov. Na stožiari je umiestnené výbojkové svietidlo
70W. Oceľové stožiare sú bezpäticové a sú osadené do betónového základu na okraji
chodníka a miestnej komunikácie. Pripojenie stožiarov medzi sebou je zabezpečené
prostredníctvom kábla CYKY do 1 kV, ktorý je uložený voľne do káblovej ryhy
v pieskovom lôžku. Pripojenie verejného osvetlenia je z vybudovanej transformačnej
stanice cez rozvádzač verejného osvetlenia RVO, ktorý je osadený v pilieri pozdĺž
komunikácie;
c) SO 16 – Areálové komunikácie, ktoré sú určené na užívanie ako verejná prístupová
komunikácia s neobmedzeným prístupom, funkčnej triedy C3. Pozostávajú z dvoch
vetiev:
 Vetva 01, ktorá je realizovaná ako dvojpruhová obojsmerná, smerovo nerozdelená
účelová komunikácia kategórie MO 8,0/30, s obojstranným chodníkom šírky 1,5 m.
Šírka jedného jazdného pruhu je 3,0 m, šírka komunikácie medzi obrubníkmi 7,0
m. Vetva 01 je napojená kolmým napojením stykovou križovatkou na cestu
III/50719;
 Vetva 02, ktorá je realizovaná ako dvojpruhová obojsmerná, smerovo nerozdelená
účelová komunikácia kategórie MO 8,0/30, s chodníkom vpravo šírky 1,5 m. Šírka
jedného jazdného pruhu je 3,0 m, šírka komunikácie medzi obrubníkmi 7,0 m.
Podmienkou kúpy SO 04 Splaškovej kanalizácie a SO 05 Splaškovej kanalizácie je, aby
predávajúci na čerpacej stanici odpadových vôd zabezpečil dobudovanie prenosov
meranie a regulácia na dispečing spoločnosti TVK, a.s.
Počet prítomných poslancov: 9

(Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené
JUDr. Martin Markech
starosta obce

Za správnosť: Galina Dobiašová

OBEC TRENČIANSKE STANKOVCE
913 11 Obecný úrad Trenčianske Stankovce

V ý p i s z uznesenia prijatého na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Trenčianske
Stankovce dňa 26.09.2018
Uznesenie č. 69/2018
OZ v Trenčianskych Stankovciach schvaľuje kúpu stavebných objektov za cenu 1,2 € s
DPH od predávajúceho – spoločnosti T&T SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 36 311 065, ktorá je ich
výlučným vlastníkom (v podiele 1/1), a to kúpu stavebných objektov Stavby 2, v katastrálnom
území Sedličná, na pozemku C-KN parc. č.:
 290/10 – ostatné plochy o výmere 3214 m2, LV 672
pre písm. a) a b)
a) SO.03 Dažďová kanalizácia a odvodnenie komunikácie v rozsahu:
- Stoka B

- z rúr PVC-U DN 600 o celkovej dĺžke 445,34 m, PVC-U DN 400 o
celkovej dĺžke 49,46 m, PVC-U DN 300 o celkovej dĺžke

36,08
- kanalizačné šachty DN 1000- 12 ks
- výustný objekt
b) SO 06 Verejný vodovod – vetva 1 zmena č. 1 v rozsahu: Vetva 1 - vodovodné
potrubie HDPE DN 100 o celkovej dĺžke 379,76 m a požiarny hydrant HD 80 – 6 ks,
vrátane jeho preložky.

Počet prítomných poslancov: 9
(Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené

JUDr. Martin Markech
starosta obce

Za správnosť: Galina Dobiašová

OBEC TRENČIANSKE STANKOVCE
913 11 Obecný úrad Trenčianske Stankovce

V ý p i s z uznesenia prijatého na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Trenčianske
Stankovce dňa 26.09.2018

Uznesenie č. 70/2018
OZ v Trenčianskych Stankovciach
A) berie na vedomie
Návrh na zmenu územného plánu obce Trenčianske Stankovce, ktorú predložila spoločnosť
DNV ENERGO, a.s., Lieskovec 803/80, 018 41 Dubnica nad Váhom
B) schvaľuje
do obstarávaných zmien a doplnkov č. 2 ÚP Obce Trenčianske Stankovce
- vjazd do Areálu DNV (vjazd č. 1 vrátane nákladnej dopravy) napojiť na súčasnú
komunikáciu v priemyselnom parku (DOTON) miestnou komunikáciou s ľavostranným
chodníkom pre peších a zeleňou v koridore šírky 20 m, t.j. koridor bude tvoriť cestné teleso,
jednostranný chodník a zeleň
Počet prítomných poslancov: 9
(Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené

JUDr. Martin Markech
starosta obce

Za správnosť: Galina Dobiašová

OBEC TRENČIANSKE STANKOVCE
913 11 Obecný úrad Trenčianske Stankovce

V ý p i s z uznesenia prijatého na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Trenčianske
Stankovce dňa 26.09.2018

Uznesenie č. 71/2018
OZ v Trenčianskych Stankovciach
A) berie na vedomie
Návrh na zmenu územného plánu Obce Trenčianske Stankovce, ktorú predložila spoločnosť
DNV ENERGO, a.s., Lieskovec 803/80, 018 41 Dubnica nad Váhom
B) schvaľuje
do obstarávaných zmien a doplnkov č. 2 ÚP Obce Trenčianske Stankovce
- zrušiť záväznosť miestnej komunikácie vedúcej z vjazdu č. 2 v úseku od plánovanej
preložky cesty II/507 smerom ku katastrálnemu územiu Veľké Bierovce
Počet prítomných poslancov: 9
(Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené

JUDr. Martin Markech
starosta obce

Za správnosť: Galina Dobiašová

OBEC TRENČIANSKE STANKOVCE
913 11 Obecný úrad Trenčianske Stankovce

V ý p i s z uznesenia prijatého na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Trenčianske
Stankovce dňa 26.09.2018

Uznesenie č. 72/2018
OZ v Trenčianskych Stankovciach
A) berie na vedomie
Návrh na zmenu územného plánu Obce Trenčianske Stankovce, ktorú predložila spoločnosť
DNV ENERGO, a.s., Lieskovec 803/80, 018 41 Dubnica nad Váhom
B) schvaľuje
do obstarávaných zmien a doplnkov č. 2 ÚP Obce Trenčianske Stankovce
- miestnu komunikáciu od plánovanej stavby Obytná zóna Štyri duby (E-RAN) – vjazd č. 3
– premiestniť do osi stávajúcej obecnej komunikácie (KNC 314/1) v koridore šírky 20
m, t.j. koridor bude tvoriť cestné teleso, chodník pre peších, cyklochodník a zeleň
Počet prítomných poslancov: 9
(Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0)
Uznesenie bolo schválené

JUDr. Martin Markech

starosta obce

Za správnosť: Galina Dobiašová

OBEC TRENČIANSKE STANKOVCE
913 11 Obecný úrad Trenčianske Stankovce

V ý p i s z uznesenia prijatého na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Trenčianske
Stankovce dňa 26.09.2018

Uznesenie č. 73/2018
OZ v Trenčianskych Stankovciach
A) berie na vedomie
Návrh na zmenu územného plánu Obce Trenčianske Stankovce, ktorú predložila spoločnosť
DNV ENERGO, a.s., Lieskovec 803/80, 018 41 Dubnica nad Váhom
B) schvaľuje
do obstarávaných zmien a doplnkov č. 2 ÚP Obce Trenčianske Stankovce
- zmeniť na časti pozemku DNV ENERGO, a. s. KN C 315/11 (výmera cca 1,8 ha) v rámci
platného regulatívu územného plánu NC3 a NC5 (v časti od vjazdu č. 3 po kanál)
súčasné funkčné využitie – Zmiešané územie bývania a občianskej vybavenosti
na funkčné využitie - Bývanie v bytových domoch s minimálnym stupňom občianskeho
vybavenia
Počet prítomných poslancov: 9
(Za: 0, proti 4 – PaedDr. Šmatláková, Ing. Mojžiš, Patrik Tomík, Ing. Beňovičová, zdržal sa:
5 – Ing. Kudla, Bc. Križan, JUDr. Mastelová, Dušan Pevný, Ing. Poruban)
Uznesenie nebolo schválené

JUDr. Martin Markech
starosta obce

Za správnosť: Galina Dobiašová

OBEC TRENČIANSKE STANKOVCE
913 11 Obecný úrad Trenčianske Stankovce

V ý p i s z uznesenia prijatého na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Trenčianske
Stankovce dňa 26.09.2018

Uznesenie č. 74/2018
OZ v Trenčianskych Stankovciach
A) berie na vedomie
Návrh na zmenu územného plánu Obce Trenčianske Stankovce, ktorú predložila spoločnosť
DNV ENERGO, a.s., Lieskovec 803/80, 018 41 Dubnica nad Váhom
B) schvaľuje
do obstarávaných zmien a doplnkov č. 2 ÚP Obce Trenčianske Stankovce
- rozšíriť regulatív NO1 na novovzniknutý pozemok KN C 315/70 (vznikne zámenou
z obecného pozemku KN E1-447/83) a na časť pozemku KN C 315/11, čím sa plynule
nadviaže na súčasný regulatív NO1

Počet prítomných poslancov: 9
(Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 2 – Ing. Kudla, Bc. Križan)
Uznesenie bolo schválené

JUDr. Martin Markech
starosta obce

Za správnosť: Galina Dobiašová

OBEC TRENČIANSKE STANKOVCE
913 11 Obecný úrad Trenčianske Stankovce

V ý p i s z uznesenia prijatého na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Trenčianske
Stankovce dňa 26.09.2018
Uznesenie č. 75/2018
OZ v Trenčianskych Stankovciach
A) berie na vedomie
žiadosť o zmenu územného plánu Obce Trenčianske Stankovce, ktorý predložila spoločnosť
AXOR s.r.o., Adamovské Kochanovce 57, 913 05 Melčice –Lieskové, IČO: 36346331 zo dňa
05.09.2018
B) schvaľuje
do obstarávaných zmien a doplnkov č. 2 ÚP Obce Trenčianske Stankovce
- zmenu územného plánu v bloku NC6 na funkčné využitie: Obytné územie so zástavbou s
rodinnými domami na základe žiadosti spoločnosti AXOR s.r.o., Adamovské Kochanovce 57,
913 05 Melčice Lieskové, IČO: 36346331 zo dňa 05.09.2018

Počet prítomných poslancov: 8
(Za: 8, proti: 0, zdržal sa: )
Uznesenie bolo schválené

JUDr. Martin Markech
starosta obce

Za správnosť: Galina Dobiašová

