Zápisnica
zo zasadnutia Výboru Mestskej časti Lomnica konaného dňa 10.03.2017 o 16.00 hod.
v Základnej škole na Lomnickej ulici.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Stanovisko výboru MČ k nakladaniu s parcelou č. 1617 o výmere 743 m2 a parc. č.
1619 o výmere 828 m2, k. ú. Čemerné
3. Prerokovanie podnetov občanov, ktoré sa týkajú možnosti pochovávania na starom
cintoríne
4. Uznesenie
5. Záver
Bod č. 1)
Rokovanie Výboru Mestskej časti Lomnica (ďalej len VMČL) otvoril a viedol predseda
výboru JUDr. Pavol Molčan, ktorý prítomných členov privítal a uviedol, že obsah programu
vyplynul z aktuálnych podnetov občanov.
Bod č. 2)
Predseda výboru v tomto bode informoval, že sú záujemcovia o kúpu parc. č.1617 o výmere
743 m2 a parc. 1619 o výmere 828 m2, k. ú. Čemerné, ktoré sú vo vlastníctve mesta. Bolo
zistené, že uvedené parcely sú predmetom reštitučného konania o vlastníctvo ktorých sa
uchádza oprávnená osoba p. Mária Ivaničová bytom Vranov n.T., Porubská ul. č. 676. Na
základe uvedeného neodporúča výbor MČ Lomnica, aby orgány mesta do úplného ukončenia
reštitúcie nakladali s vyššie uvedenými nehnuteľnosťami.
Bod č. 3)
Výbor prejednal písomný podnet pani Heleny Padovej, Lomnická 599 v súvislosti s
pochovaním nebohej Márie Kačurekovej, naposledy bytom, Lomnická 692 na starom
cintoríne. Pani H. Padová predložila listinu z 23.03.1970, zn: 370/70, ktorú vydala Okresná
hygienická stanica vo Vranove n.T.
Výbor sa zaoberal aj ďalšími podnetmi občanov, ktorí sa tak isto zaujímajú o možnosť
pochovania na starom cintoríne.
Bod č. 4)
Výbor Mestskej časti Lomnica k prerokovaným bodom prijal toto

Uznesenie:
I. Neodporúča orgánom mesta:
- nakladať s parc. č.1617 o výmere 743 m2 a s parc. 1619 o výmere 828 m2, k. ú.
Čemerné z dôvodu neukončeného reštitučného konania, ktorého účastníkom je
oprávnená osoba p. Mária Ivaničová, trvale bytom Vranov n/T, Porubská ul. č. 676.

-2II. Žiada MsÚ:
- prerokovať s kompetentnými úradmi a inštitúciami, či je možné a za akých
podmienok pochovávať na starom cintoríne v MČ Lomnica a o výsledku informovať
výbor MČ.
T: do 30.04.2017
Z: prednosta MsÚ
Bod č. 5)
JUDr. P. Molčan poďakoval členom za účasť a rokovanie výboru MČ Lomnica ukončil.
Z poverenia prítomných zápisnicu vyhotovil dňa 10.03.2017 predseda JUDr. Pavol
Molčan s obsahom ktorej členovia výboru súhlasili:
................................................

