Zápisnica z Obecného zastupiteľstva

konaného dňa 12.09.2018 o 17:30 v kancelárii OcÚ Čremošné

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice
3. Prerokovanie návrhu programu zasadnutia a schválenie programu
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Prerokovanie predložených podnetov/návrhov na zmeny a doplnky Územného plánu
obce Čremošné + schválenie obstarania a spracovania zmeny a doplnku č. 1
Územného plánu obce Čremošné
6. Interpelácie
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver

Bod 1: Otvorenie
Pani starostka privítala všetkých prítomných na ..... riadnom zasadnutí Obecného
zastupiteľstva obce Čremošné. Konštatovala, že sú prítomní všetci poslanci obecného
zastupiteľstva a teda zastupiteľstvo je uznášania schopné (ďalej len „OZ“).
Obecné zastupiteľstvo
Bod 2:Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starostka určila za overovateľov zápisnice Mgr. Katarína Harkabuzová, Elena Gregorová
Výsledok hlasovania
Z prítomných: 5
Za: 4

zdržal sa: 0

Elena Gregorová – za
Viera Jariabková – za
Mgr. Katarína Harkabuzová – za
Bc. Gabriela Sviteková – za
Ing. Tomáš Svitek - za

proti: 0

nehlasoval:

Celkový počet poslancov OZ: 5
Obecné zastupiteľstvo obce Čremošné schvaľuje určenie overovateľov zápisnice Mgr.
Katarína Harkabuzová, Elena Gregorová.

Určenie zapisovateľa:
Starostka určila za zapisovateľa zápisnice zo zasadnutia Viera Jariabková:
Z prítomných: 4
Za: 4

zdržal sa: 0

proti: 0

nehlasoval:

Elena Gregorová – za
Viera Jariabková – za
Mgr. Katarína Harkabuzová – neprítomná
Bc. Gabriela Sviteková – za
Ing. Tomáš Svitek - za
Celkový počet poslancov OZ: 5
Obecné zastupiteľstvo obce Čremošné berie na vedomie určenie zapisovateľa Vieru
Jariabkovú
Uznesenie č. 11/2018
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Čremošné,
ktoré sa konalo 12.9. 2018
K bodu číslo 2 a 3
Otvorenie zasadnutia (určenie overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa zápisnice)
Obecné zastupiteľstvo obce Čremošné:
A/ s ch v a ľ u j e:
1. Overovateľov zápisnice: Mgr. Katarína Harkabuzová a Elena Gregorová
Výsledok hlasovania č 1
Počet prítomných:
Počet neprítomných: 0
Za:
Proti: 0

Nehlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0

2. Celkový program riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Čremošné
Výsledok hlasovania č 2
Počet prítomných:
Za:

Počet neprítomných: 0
Proti: 0

Nehlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0

B/ b e r i e n a v e d o m i e:
1. Určenie zapisovateľky zápisnice Viera Jariabková

Bod 3: Prerokovanie návrhu programu zasadnutia a schválenie programu
Následne starostka predniesla návrh programu verejného riadneho zasadnutia OZ podľa
pozvánky.
Opýtala sa, či má niekto doplňujúci alebo pozmeňujúci návrh k programu rokovania. Nikto sa
neprihlásil. Následne dala hlasovať o návrhu programu rokovania.
Výsledok hlasovania
Z prítomných: 4
Za: 4

zdržal sa: 0

proti: 0

nehlasoval:

Elena Gregorová – za
Viera Jariabková – za
Mgr. Katarína Harkabuzová – neprítomná
Bc. Gabriela Sviteková – za
Ing. Tomáš Svitek - za
Celkový počet poslancov OZ: 5
Obecné zastupiteľstvo obce Čremošné schvaľuje program riadneho zasadnutia obecného
zastupiteľstva.

Bod 4: Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie 7/2018 – splnené
Uznesenie 8/2018 – splnené
Uznesenie 9/2018 – splnené
Uznesenie 10/2018- splnené

Bod 5: Prerokovanie predložených podnetov/návrhov na zmeny a doplnky Územného
plánu obce Čremošné + schválenie obstarania a spracovania zmien a doplnkov č. 1
Územného plánu obce Čremošné
Starostka informovala poslancov o zverejnení výzvy
Uznesenie č. 11/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Čremošné po prerokovaní predloženého materiálu Podnety na
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Čremošné
A)
Berie na

v e do mi e

Podnety na Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Čremošné
Žiadosť Ing. Romana Zachara zo dňa 22.8.2018 v znení doplnenia
Žiadosť LVIS-AB s.r.o., Podlavická cesta 7, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 039 306
zo dňa 3.9.2018
- Grafická časť – Schéma lokalizácie zmien
a stanovisko Ing. Arch. Eleonóra Hejzlárová k daným podnetom.
B)
S c h v a ľ u j e/ neschvaľuje
Obstaranie a spracovanie Zmien a doplnkov č. 1 Územnému plánu obce Čremošné v zmysle §
30 a § 31 zákona č. 50/76 Zb., v znení neskorších predpisov na základe požiadaviek
• Ing. Romana Zachara – Žiadosť zo dňa 22.8.2018 v znení doplnenia, ktorá obsahuje
návrh týkajúci sa územia vymedzeného parcelami KN-E č. 246/1, 246/2, 247 a KN-C č.
248/1, 280/4,5,6; 290/2,3 – k. ú. Čremošné. Ide o doplnenie rekreačnej funkcie, v časti
územia východne od z. ú. Obce Čremošné v lokalite., ktorá sa nachádza v blízkosti
existujúcich rekreačných chát a navrhovaného rekreačného územia a má napojenie na
dopravnú infraštruktúru. Na predmetnú lokalitu bola spracovaná zastavovacia štúdia "Chaty
Čremošné", spracovateľ: Ing. arch. Vladimír Hladký, 10/2017. "Predmetné územie je v
súčasne platnom ÚPN-Obce Čremošné zadefinované ako plochy poľnohospodárskej výroby
a lesných spoločenstiev. Podmienkou je, že žiadateľ uhradí všetky účelne vynaložené
náklady spojené s obstaraním a spracovaním požadovanej zmeny a doplnku územného plánu
(vrátane administratívnych nákladov obce), pričom potrebnú finančnú čiastku, ktorá bude
zodpovedať daným nákladom vopred zloží, na základe zmluvy, ktorá bude predmetom
ďalších rokovaní k dispozícii obci ako obstarávateľovi avšak najneskôr pred začiatkom
procesu obstarania.
• spoločnosti LVIS-AB s.r.o., Podlavická cesta 7, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 039 306
- Žiadosť zo dňa 3.9.2018 a to návrh na zosúladenie jednotlivých časti (textovej
a výkresovej) existujúceho ÚPN obce Čremošné. Ide o lokality č. 14 a č. 13 (výkres č.6
platného ÚPN O). Pričom účelne vynaložené náklady sa v tomto prípade neuplatnia, nakoľko
ide iba o odstránenie nesúladu medzi výkresmi č. 2 a č. 6 vzhľadom na podkladové mapy,
ktoré boli k dispozícii v čase spracovania platného ÚPN obce Čremošné.
C) poveruje
starostku začatím a uskutočňovaním právnych úkonov vo veci obstarania a spracovania
Zmien a doplnkov č. 1 Územnému plánu obce Čremošné za podmienok uvedených v bode B
a zároveň za podmienky, že žiadateľ pán Ing. Roman Zachar poskytne potrebné finančné prostriedky

obci do 30 dní odo dňa ukončenia prieskumu trhu na predmet zákazky: obstaranie a spracovanie
Zmien a doplnkov č. 1 Územnému plánu obce Čremošné.

Bod 6: Interpelácie
Do interpelácie sa nezapojil žiadny poslanec

Bod 7: Diskusia
Starostka – zakúpenie poukážok pri príležitosti mesiaca úcty k starším á € 5,00 pri okrúhlom
výročí á € 10,00.
Tomáš Svitek – myslím si, že ľudia, ktorí sa tu stretnú sa chcú porozprávať
Katarína Harkabuzová – spevák Marián Mariak sa mi páčil
Starostka – stretneme sa 19.10.2018 o 17:00 h v sále KD

Bod 8: Záver
Starostka obce poďakovala poslancom a hosťom za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zápisnicu napísala:

Viera Jariabková

Overovatelia zápisnice:

Mgr. Katarína Harkabuzová

Elena Gregorová

V Čremošnom, dňa: 12.9.2018
Mgr. Zuzana Chorváthová
starostka obce

Overovatelia:
............................................
..............................................

