Zápisnica
zo štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Beňadiková, ktoré sa konalo 20.júla 2017
Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny

Program zasadnutia
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola prijatých uznesení zo dňa 23.06.2017
4. Schválenie územnoplánovacej dokumentácie – Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce
Beňadiková a vyhlásenie jej záväznej časti Všeobecne záväzným nariadením č. 02/2017

5. Všeobecne záväzné nariadenie obce č.03/2017, ktorým sa bližšie upravujú podmienky
držania psov na území obce Beňadiková
6. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Beňadiková na II. polrok 2017
7. Rôzne
8. Návrh na uznesenie
9. Záver
1. Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej OZ) otvoril a viedol starosta Ján Martinovič.
Starosta podľa prezenčnej listiny skonštatoval, že sú prítomní 4 z 5 poslancov, čo je nadpolovičná väčšina
poslancov Obecného zastupiteľstva a teda Obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Následne poslanci
schválili návrh programu rokovania Obecného zastupiteľstva.
Za boli: 4 (menovite: František Račko, Ing. Zoltán Strcuľa, Ľudovít Šimček a Juraj Zlejší), Proti boli:0,
Zdržal sa:0, Ospravedlnený:1 (menovite: Ing. Ján Janovčík)
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa bol určený zástupca starostu Ľudovít Šimčeka, za overovateľov poslanci František Račko
a Ing. Zoltán Strcuľa. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie všetkými hlasmi prítomných určenie
zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola prijatých uznesení zo dňa 23.06.2017
Starosta Ján Martinovič vykonal kontrolu uznesení č. 17/2017 - 22/2017 z tretieho rokovania obecného
zastupiteľstva konaného dňa 23.06.2017. OZ konštatuje, že prijaté uznesenia boli splnené.
4.

Schválenie územnoplánovacej dokumentácie – Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce
Beňadiková a vyhlásenie jej záväznej časti Všeobecne záväzným nariadením č. 02/2017

Starosta predložil prítomným návrh územnoplánovacej dokumentácie – Územného plánu obce
Beňadiková ako aj návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Beňadiková č. 2/2017 o Záväzných
častiach Zmien a doplnkov Územného plánu obce Beňadiková, ktorý bol na vývesnej tabuli obce a na
web stránke obce zverejnený odo dňa 19.júna 2017 do termínu konania OZ.

Obecné zastupiteľstvo obce Beňadiková skonštatovalo, že:
a/ obsah návrhu Zmien a doplnkov č.1 ÚPN-O Beňadiková je v súlade so záväznou časťou schválenej
územnoplánovacej dokumentácie vyššieho stupňa, ktorou je Územný plán veľkého územného celku
(ÚPN VÚC) Žilinského kraja, vyhlásenou nariadením vlády SR č. 223/1998 z 26.mája 1998 v znení
záväznej časti Zmien a doplnkov č.4 ÚPN VÚC Žilinského kraja podľa stanoviska ŽSK zo dňa
19.01.2017 pod číslom 02412/2017/ODaÚP-2.
b/ návrh Zmien a doplnkov č.1 ÚPN-O Beňadiková je po obsahovej stránke v súlade s §11 stavebného
zákona a postup jeho obstarania a prerokovania je v súlade so stavebným zákonom a ostatnými právnymi
predpismi. Prerokovanie návrhu bolo oznámené spôsobom v mieste obvyklým, na tabuli obecného úradu
obce od 4.1.2017 do 6.2.2017 po dobu viac ako 30 dní.

c/ návrh Zmien a doplnkov č.1 ÚPN-O Beňadiková je primerane v súlade so Zadaním k ÚPN-O Beňadiková
(schválené Obecným zastupiteľstvom v Beňadikovej, Uznesením č.3/2008 dňa 14.5.2008
ÚPN-O Beňadiková bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Beňadikovej, Uznesením č.
53/2013 dňa 31.12.2013 a bolo prijaté Všeobecne záväzné nariadenie č. 04/2013 zo dňa 16.12.2013.
d/ návrh Zmien a doplnkov č.1 ÚPN-O Beňadiková je v súlade s rozsahom územného plánu podľa §12
v súčinnosti s §17 Vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch
a územnoplánovacej dokumentácii. Obsahuje textovú a grafickú časť, záväznú a smernú časť. Bol
spracovaný Ateliérom-C Ing. arch. Vlastou Cukorovou, Prekážka 722/1, Liptovský Hrádok.
e/ záväzná časť Zmien a doplnkov č.1 ÚPN-O Beňadiková navrhovaná na vyhlásenie všeobecne záväzným
právnym predpisom je v súlade s §13 stavebného zákona. V záväznej časti sa schvaľujú zásady
a regulatívy a ustanovujú sa verejnoprospešné stavby.
f/ na základe uvedených skutočností Okresný úrad v Žiline, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie
územného plánovania, podľa §25 ods.2 stavebného zákona súhlasí s predloženým návrhom Zmien
a doplnkov č.1 ÚPN-O Beňadiková (list č. OU-ZA-OVBP1-2017/007292/HRI z dňa 12.6.2017)
g/ v súlade so zákonom o obecnom zriadení bol vyvesený návrh Všeobecne záväzného nariadenia od
19.júna 2017 na úradnej tabuli, pričom neboli predložené žiadne pripomienky alebo pozmeňovacie
návrhy.
Za boli: 3 (menovite: František Račko, Ľudovít Šimček a Juraj Zlejší), Proti bol: 1 (menovite: Ing.Zoltán
Strcuľa, Zdržal sa: 0, Ospravedlnený:1 (menovite: Ing. Ján Janovčík)

Obecné zastupiteľstvo obce Beňadiková následne 3 hlasmi zo 4 prítomných schválilo
Územnoplánovaciu dokumentáciu Zmien a doplnkov č.1 ÚPN-O Beňadiková v textovej i grafickej časti
a vyhlásilo Všeobecne záväzné nariadenie č.02/2017 o Záväzných častiach Zmien a doplnkov č.1 ÚPN-O
Beňadiková.
Za boli: 3 (menovite: František Račko, Ľudovít Šimček a Juraj Zlejší), Proti bol: 1 (menovite: Ing.Zoltán
Strcuľa, Zdržal sa: 0, Ospravedlnený:1 (menovite: Ing. Ján Janovčík)
5. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 03/2017, ktorým sa bližšie upravujú podmienky držania psov
na územní obce Beňadiková
Starosta obce predložil návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Beňadiková č. 03/2017, ktorým sa
bližšie upravujú podmienky držania psov na území obce Beňadiková, ktorý bol na vývesnej tabuli obce a na
web stránke obce zverejnený odo dňa 03.júla 2017 do termínu konania OZ. Zo strany občanov ani
poslancov neboli vznesené žiadne pripomienky. Poslanci OZ sa všetkými hlasmi prítomných uzniesli na
Všeobecne záväznom nariadení obce č.03/2017, ktorým sa bližšie upravujú podmienky držania psov na
území obce Beňadiková. Tým bola splnená zákonná podmienka na prijatie uznesenia, ktoré prijímajú 3/5
väčšinou prítomných poslancov. Návrh VZN č.03/2017 tvorí súčasť tejto zápisnice.
Za boli: 4 (menovite: František Račko, Ing. Zoltán Strcuľa, Ľudovít Šimček a Juraj Zlejší), Proti boli:0,
Zdržal sa:0, Ospravedlnený:1 (menovite: Ing. Ján Janovčík)
6. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Beňadiková na II. polrok 2017
Starosta obce informoval poslancov o pláne kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2.polrok
2017, ktorý bol pred rokovaním OZ zverejnený na úradnej tabuli obce odo dňa 14.júna 2017 do termínu
konania OZ. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Plán kontrolnej činnosti, 4. hlasmi ho schválilo a poverilo
hlavnú kontrolórku vykonaním kontrol podľa schváleného plánu.
Za boli: 4 (menovite: František Račko, Ing. Zoltán Strcuľa, Ľudovít Šimček a Juraj Zlejší), Proti boli:0,
Zdržal sa:0, Ospravedlnený:1 (menovite: Ing. Ján Janovčík)
7. Rôzne:
V bode rôzne poukázal starosta obce na potrebu riešiť obstaranie skladovacích priestorov prevádzkového
vybavenia Kultúrneho domu, nakoľko na tieto účely súčasné priestory Kultúrneho domu nepostačujú.
Poslanci doporučili starostovi obce vykonať prieskum trhu, ktorým by sa zistili ceny, za ktoré by bolo možné
obstarať skladovacie priestory prevádzkového vybavenia Kultúrneho domu, ktoré by sa nachádzali pri
budove Kultúrneho domu.
Za boli: 4 (menovite: František Račko, Ing. Zoltán Strcuľa, Ľudovít Šimček a Juraj Zlejší), Proti boli:0,
Zdržal sa:0, Ospravedlnený:1 (menovite: Ing. Ján Janovčík)

8. Schválenie uznesenia
Uznesenia boli prijímané priebežne počas rokovania a ich schvaľovanie prítomnými je evidované pri
každom hlasovaní zvlášť.
9. Záver
Na záver rokovania starosta obce poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť a rokovanie ukončil.
V Beňadikovej dňa 20.júla 2017

Zapísal: Ľudovít Šimček SIGNED
Overovatelia: František Račko SIGNED
Ing. Zoltán Strcuľa SIGNED

SIGNED
Ján Martinovič
starosta

