UZNESENIE
zo 4.zasadnutia OZ konaného dňa 17.5.2010 v KC v Turanoch
Obecné zastupiteľstvo v Turanoch
A/ rozhodlo,
1. že žiadosť firmy Prefa a.s. Sučany o odkúpenie parcely KN-E č.2256 o výmere 29 586 m²
za účelom zriadenia kalových polí je prípadom hodným osobitného zreteľa v zmysle
ustanovenia § 9a ods.8, písm. e/ zákona o majetku obci
B/ schvaľuje
1. prevod vlastníctva parcely KN-E č.2256 vo vlastníctve obce Turany o výmere 29 586 m²
žiadateľovi Prefa a.s. Sučany za cenu 3,35 €/m², t.j. 99.113,- €
C/ súhlasí
1. na základe žiadosti firmy JAKZ a.s. Martin s ťažbou štrkov na parcelách zapísaných na LV
č.5295
2. na základe žiadosti firmy TERRA 2000 s.r.o. Bratislava s ťažbou štrkov pre PK Doprastav
Žilina na parc. č.KN-E : 2459/1, 2460, 2461/1,2, 2462/1,2, 2463/1,2, 2464, 2465, 2467/1,2,
2468, 2469, 2470/1,2, 2471/1-3, 2472, 2473/1,2, 2474-2476, 4522, 2477/1,2, 2478/1-4,
2479-2481, 2482/1,2, 2483/1-3, 2509/1-4, 2510/1, 2511/1, 2512/1,2, 2513/1, 2514/1,
2515/1, 2516/1,2, 2518/1,2, 2519/1,2, 2520-2521, 2522/1,2, 2523-2527, 2528/1,2,
2529/1-4, 2566/1,3, 2567/1,2, 2568/1-6, 2569, 2570/1,2, 2571-2580, 2581/1,2,2582/1,2,
2497/1,2, 2499/1,2, 2490/1,2
a parc. č.KN-C :
3585/1-5, 3586/5,4,6, 3587/2,3,4, 3588/1,2,3,4,5,6, 3589, 3590/3-15, 3591/1,2, 3592/1-6,
3593/1-5, 3594/1,2, 3595/4-19 podľa výkresu č.2, názov stavby „Zemník Turany ťažba
štrkopieskov“, vypracoval Ing.arch. V.Hladký o celkovej výmere 53,1 ha
D/ nesúhlasí
1. so žiadosťou firmy JAKZ a.s. Martin s ťažbou štrkov v lokalite nachádzajúcej sa
na parcelách zapísaných na LV č.3366, lokalita Blažovo v k. ú Turany
2. s prepravou štrkov cez obec Turany mimo odsúhlasených trás v súvislosti s ťažbou štrku
E/ žiada
1. starostu obce predkladať žiadosti o ťažbu štrku v katastri obce Turany na prerokovanie
a odsúhlasenie obecnému zastupiteľstvu
F/ odporúča
1. starostovi obce riešiť s firmami, ktoré budú vykonávať ťažbu štrkov určité kompenzácie
za obmedzenia /hlukové, prachové, znečisťujúce/

2. starostovi obce oboznámiť poslancov obecného zastupiteľstva s projektom ťažby štrkov
a úprav u firiem JAKZ a.s. Martin a TERRA 2000 s.r.o. Bratislava a predložiť
na schválenie obecnému zastupiteľstvu

Ing. Miroslav Blahušiak
starosta obce

