Uznesenia z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej Vieske,
konaného dňa 10.12.2020
------------------------------------------------------------------------------Kisújfalu község Önkormányzatának
2020. december 10-én megtartott 11. ülésének határozatai
Uznesenie č. 78/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Nová Vieska
Schvaľuje
A. obstaranie Spoločného územného plánu obcí Bešeňov, Branovo, Dubník, Gbelce, Jasová,
Nová Vieska, Rúbaň, Strekov, Svätý Peter, Svodín, Šarkan – Zmeny a doplnky č.1/2020
obce Nová Vieska.
B. Predmetom riešenia Zmien a doplnkov číslo 1/2020 Územného plánu obce Nová Vieska
sú nasledovné požiadavky / priority:
 Riešenie problematiky odvádzania a čistenia splaškových vôd v obci – preverenie
možnosti lokalizácie obecnej ČOV na pozemku s parcelným číslom 322/2 k.ú. Nová
Vieska.
 Návrh funkčných plôch pre bytovú výstavbu a rozvoj turizmu
 Návrh úpravy hranice zastavaného územia obce
 Uvoľniť reguláciu / umožniť výstavbu na pozemkoch, v zastavanom území obce, ktoré sú
podľa platného územné plánu obce označené ako nezastaviteľné.

78/2020 sz. határozat
Kisújfalu község Képviselő testülete
jóváhagyja
A.

B.





Besenyő, Baromlak, Csúz, Köbölkút, Jászfalu, Kisújfalu, Fűr, Kürt, Szentpéter, Szőgyén,
Sárkányfalva községek közös fejlesztési terve – 1. sz. Változtatások és módosítások c.
dokumentum előkészítését.
A fejlesztési terv 1. sz. Változtatások és módosítások c. dokumentuma tartalma elsősorban
A szennyvíz elvezetésének, tisztításának megoldása – ennek lehetőségei tisztítóberendezés
építésével a község 322/2 sz. telkén.
a falusi turizmus fejlesztésére és bérlakások építésére területek meghatározása
javaslatok a község belterületének határai megváltoztatására, módosítására
a község belterületén levő nem beépíthető felületek feloldása, építkezési tilalom feloldása ezen
területeken

Uznesenie bolo podpísané starostkou obce dňa 11.12.2020
A határozatot 2020 december 11-én a polgármester aláírta

Uznesenia z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej Vieske,
konaného dňa 10.12.2020
------------------------------------------------------------------------------Kisújfalu község Önkormányzatának
2020. december 10-én megtartott 11. ülésének határozatai
Uznesenie č. 79/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Nová Vieska

Schvaľuje
zahájenie procesu obstarávania Spoločného územného plánu obcí Bešeňov, Branovo, Dubník,
Gbelce, Jasová, Nová Vieska, Rúbaň, Strekov, Svätý Peter, Svodín, Šarkan – Zmeny
a doplnky č. 1/2020 obce Nová Vieska s tým, že proces obstarávania a schvaľovania
územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí
dotácie.

79/2020 sz. határozat
Kisújfalu község képviselőtestülete
jóváhagyja
Besenyő, Baromlak, Csúz, Köbölkút, Jászfalu, Kisújfalu, Fűr, Kürt, Szentpéter, Szőgyén, Sárkányfalva
községek közös fejlesztési terve – 1. sz. Változtatások és módosítások c. dokumentum előkészítésének
megkezdését, amely a támogatási szerződés aláírásától számítva legfeljebb három évig tart.

Uznesenie bolo podpísané starostkou obce dňa 11.12.2020
A határozatot 2020 december 11-én a polgármester aláírta

