OBEC PODHORIE, Podhorie č.50, 013 18 Lietava
Číslo: 152/Cha/2016

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Podhorie konaného dňa
11.02.2016 o 19.00 hod. v zasadačke obecného úradu

Prítomní : Anton Chobot – starosta obce
Jozef Masný
Martin Masný
Pavol Masný
Radoslav Masný
Ospravedlnení: Ing. Lenka Danková, Gabriela Konušíková, Viliam Masný
Ostatní prítomní : Ing. Arch. Vladimír Barčiak
Anna Horčičáková – zamest. obce
Program rokovania :
1. Otvorenie zasadnutia OZ
2. Určenie a schválenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
a návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesenia č. 38-46/2015
4. Schválenie zadania ÚPN Podhorie
5. Rôzne, žiadosti
6 . Diskusia
7. Schválenie návrhu na uznesenie
8. Záver

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia OZ
Rokovanie OZ otvoril Anton Chobot, starosta obce, ktorý zároveň privítal
prítomných poslancov a verejnosť. Konštatoval, že OZ je uznášania schopné, na
rokovaní sú prítomní 4 poslanci, neprítomní 3 poslanci – Ing. Lenka Danková, ,
Gabriela konušíková, Viliam Masný ktorí sú ospravedlnení. Predniesol program
rokovania. Dal hlasovať. Program rokovania bol jednohlasne schválený.
Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia OZ
2. Určenie a schválenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
a návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesenia č. 38-46/2016
4. Schválenie zadania ÚPN Podhorie
5. Rôzne, žiadosti
6 . Diskusia
7. Schválenie návrhu na uznesenie
8. Záver
Hlasovanie : Prítomní poslanci : 4, neprítomní poslanci : 3
Hlasovali za : Jozef Masný, Martin Masný,
Pavol Masný, Radoslav Masný,
Proti: 0 , Zdržali sa : 0

K bodu 2. Určenie a schválenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a
návrhovej komisie
Boli navrhnutí: Overovatelia zápisnice: Radoslav Masný, Pavol Masný
Návrhová komisia: Martin Masný, Jozef Masný
Zapisovateľka: Anna Horčičáková
Hlasovanie : Prítomní poslanci :4 , neprítomní poslanci : 3

Hlasovali za : Martin Masný, Jozef Masný
Pavol Masný, Radoslav Masný,
Proti: 0 , Zdržali sa : 0

K bodu 3. Kontrola plnenia úloh z uznesenia č. 38-46/2015
Anton Chobot, starosta obce predniesol plnenie úloh z predchádzajúceho
zasadnutia OZ a konštatoval, že uznesenia sú splnené vo všetkých bodoch.
Poslanci OZ plnenie uznesení zobrali na vedomie.

K bodu 4. Schválenie zadania pre vypracovanie územného plánu obce (
ÚPN-O)
Poslanci OZ boli písomne oboznámení s dôvodovou správou k návrhu zadania
pre vypracovanie územného plánu obce ( ÚPN-O). Zasadnutia sa zúčastnil Ing.
Arch. Vladimír Barčiak, ktorý odpovedal na otázky zo strany poslancov,
k zadaniu ÚPN.
OZ konštatovalo, že návrh zadania pre vypracovanie územného plánu obce
Podhorie vyjadruje všetky základné požiadavky obce na riešenie ÚPN obce .
Konštatovalo, že návrh zadania pre vypracovanie ÚPN bol prerokovaný v súlade
so zákonom č. 50/76 Zb. v platnom znení ako i s vyhláškou č. 55/2001 Z.z.
Konštatovalo, že návrh bol zverejnený pre uplatnenie pripomienok zo strany
fyzických a právnických osôb.
Konštatovalo, že do návrhu zadania boli premietnuté obcou akceptované
pripomienky v zmysle – vyhodnotenia pripomienok dotknutých obcí, orgánov
a právnických osôb a vyhodnotenia pripomienok občanov, fyzických
a právnických osôb.
Konštatovalo, že Okresný úrad Žilina, odbor výstavy a bytovej politiky,
oddelenie územného plánovania vydal k návrhu zadania kladné stanovisko.
OZ schválilo zadanie pre vypracovanie ÚPN – O Podhorie
OZ sa zaväzuje, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej
dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.
OZ ukladá obecnému úradu v Podhorí zabezpečiť vypracovanie návrhu
územného plánu obce Podhorie podľa schváleného zadania.

Hlasovanie : Prítomní poslanci :4, neprítomní poslanci : 3
Hlasovali za: Martin Masný, Jozef Masný
Pavol Masný, Radoslav Masný,
Proti: 0 , Zdržali sa : 0
K bodu 5. Rôzne, žiadosti
Starosta obce informoval prítomných o úmrtí správcu farnosti Mons. Dekana p.
Stanislava Beláka a prerokoval finančný podiel v rámci obcí vo farnosti Lietava
na zabezpečenie pohrebu
Poslanci zobrali na vedomie finančný podiel v rámci obcí vo farnosti Lietava na
zabezpečenie pohrebu dekana mons. Stanislava Beláka.

Hlasovanie : Prítomní poslanci :4, neprítomní poslanci : 3
Hlasovali za : Martin Masný, Jozef Masný
Pavol Masný, Radoslav Masný,
Proti: 0 , Zdržali sa : 0
K bodu6. Diskusia
V tomto bode nikto s prítomných nevystúpil, nakoľko
prediskutovalo v jednotlivých bodoch zasadnutia programu.

sa

všetko

K bodu 7. Schválenie návrhu na uznesenie
Na základe prijatých podnetov, požiadaviek programu rokovania bolo prijaté
uznesenie č. 1-4/2016 ktoré bude tvoriť prílohu k zápisnici.
K bodu 8. Záver
Nakoľko boli všetky body programu zasadnutia OZ prerokované ,starosta
obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20.30. hod.

Zapísala: Anna Horčičáková

Overovatelia zápisnice: Radoslav Masný
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Pavol Masný

