OBEC BREZANY
ZÁPISNICA č. 5/2016
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce BREZANY,
konaného dňa 30. 06. 2016 o18:00 hod.
__________________________________________________________________________
Prítomní:
Starosta obce:

Bc. Iveta Brezianská

Poslanci OZ:

Juraj Belan, Emília Hubočanová, Viera Martoníková,
Pavol Špánik, Ing. Michal Tvrdý, Renáta Zuščáková,

Neprítomní – ospravedlnení
poslanci OZ:

Miloš Brezáni

Hlavný kontrolór obce:

RNDr. Edita Brisudová

Ostatní prítomní:

Ing. arch. Vladimír Barčiak

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Schválenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
Kontrola plnenia uznesení
Žiadosti, sťažnosti občanov, organizácií
Schválenie VZN č. 2/2016 o záväzných častiach ZMENY A DOPLNKU č. 1 ÚZEMNÉHO
PLÁNU OBCE (ZAD Č.1 ÚPN –O) BREZANY
Rôzne
Návrh na uznesenie
Záver

K bodu 1.

Otvorenie

Zasadnutie OZ otvorila a rokovanie viedla starostka obce. V úvode privítala prítomných
a oboznámila ich s programom zasadnutia.
Konštatovala, že z celkového počtu sedem poslancov OZ je prítomných šesť poslancov, teda
zasadnutie OZ je v zmysle § 12 odst. 7 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov uznášaniaschopné a nechala schváliť program zasadnutia.
UZNESENIE č. 34/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OZ dňa 30. 06. 2016.
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Program:
1.
Otvorenie
2.
Schválenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
3.
Kontrola plnenia uznesení
4.
Žiadosti, sťažnosti občanov, organizácií
5.
Schválenie VZN č. 2/2016 o záväzných častiach ZMENY A DOPLNKU č. 1
ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE (ZAD Č.1 ÚPN –O) BREZANY
6.
Rôzne
7.
Návrh na uznesenie
8.
Záver
Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov:
Prítomní poslanci:

Hlasovali za:

Proti:
Zdržali sa:

K bodu 2.

7
6
p. Belan Juraj, p. Hubočanová Emília, p. Martoníková Viera,
p. Pavol Špánik, p. Ing. Michal Tvrdý, p. Zuščáková Renáta
6
p. Belan Juraj, p. Hubočanová Emília, p. Martoníková Viera,
p. Pavol Špánik, p. Ing. Michal Tvrdý, p. Zuščáková Renáta
0
0

Schválenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa

Starostka obce navrhla do návrhovej komisie:
Za overovateľov zápisnice:
Za zapisovateľa

p. Juraja Belana, p. Renátu Zuščákovú
p. Emíliu Hubočanovú,p. Vieru Martoníkovú,
RNDr. Editu Brisudovú.

UZNESENIE č. 35/2016
a) obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu:
Juraj Belan, Renáta Zuščáková
b) obecné zastupiteľstvo schvaľuje za overovateľov zápisnice: Emília Hubočanová,
Viera Martoníková
c) obecné zastupiteľstvo určuje za zapisovateľa:
RNDr. Edita Brisudová.
Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov:
Prítomní poslanci:

Hlasovali za:

Proti:
Zdržali sa:

7
6
p. Belan Juraj, p. Hubočanová Emília, p. Martoníková Viera,
p. Pavol Špánik, p. Ing. Michal Tvrdý, p. Zuščáková Renáta
6
p. Belan Juraj, p. Hubočanová Emília, p. Martoníková Viera,
p. Pavol Špánik, p. Ing. Michal Tvrdý, p. Zuščáková Renáta
0
0
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K bodu 3.

Kontrola plnenia uznesení

Starostka obce skonštatovala, že prijaté uznesenia sú splnené resp. priebežne sa plnia. Informovala
prítomných, že uznesenie č. 85/2015 sa priebežne plní. Osadenie retardérov v obci v lokalite
„Rybníky“ ako aj pri obecnom úrade je štádiu riešenia.

UZNESENIE č. 36/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostky obce o plnení uznesení
z predchádzajúceho obdobia.
Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov:
Prítomní poslanci:

Hlasovali za:

Proti:
Zdržali sa:

K bodu 4.

7
6
p. Belan Juraj, p. Hubočanová Emília, p. Martoníková Viera,
p. Pavol Špánik, p. Ing. Michal Tvrdý, p. Zuščáková Renáta
6
p. Belan Juraj, p. Hubočanová Emília, p. Martoníková Viera,
p. Pavol Špánik, p. Ing. Michal Tvrdý, p. Zuščáková Renáta
0
0

Žiadosti, sťažnosti občanov, organizácií

Na obec nebola doručená žiadna žiadosť ani sťažnosť od občanov a organizácií.

K bodu 5.

Schválenie VZN č. 2/2016 o záväzných častiach ZMENY A DOPLNKU č.
1 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE (ZAD Č.1 ÚPN –O) BREZANY

Starostka obce predložila poslancom OZ návrh VZN č. 2/2016 o záväzných častiach Zmeny
a doplnku č. 1 územného plánu obce (ZaD č.1 ÚPN–O) Brezany, predniesla dôvodovú správu
k tomu VZN a súhlasné stanovisko Okresného úradu Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky,
oddelenie územného plánovania, ako príslušného orgánu štátnej správy k zmene a doplnku č. 1
Územného plánu obce (ÚPN-O) Brezany. Uvedený návrh bol zverejnený zákonom schválenej
lehote na webovom sídle obce.
Predložené materiály sú súčasťou zápisnice.
Starostka obce ďalej požiadala o slovo Ing. Arch. Vladimíra Barčiaka, ktorý prítomných
poinformoval o celom priebehu prípravy a vzniku územného plánu obce, jeho zmeny a doplnku,
v ktorom sú zapracované akceptované pripomienky občanov počas neformálných stretnutí
a oficiálnych rokovaní a tiež o prínose zmeny a doplnku územného plánu (hlavne zdvojnásobenie
disponibilnej plochy Brezian, zvýšenie bytovej výstavby, možnosti vybudovať detské ihrisko,
park, cesty, ifraštruktúru).
Vzhľadom na skutočnosť, že neboli predložené žiadne pripomienky a návrhy k VZN č. 2/2016,
starostka obce navrhla poslancom OZ toto VZN schváliť.
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UZNESENIE č. 37/2016
Obecné zastupiteľstvo:
1)

Berie na vedomie
Dôvodovú správu k návrhu Zmeny a doplnku č. 1 územného plánu obce (ZaD č.1 ÚPN–
O) Brezany ako i k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce Brezany o záväzných
častiach Zmeny a doplnku č.1 územného plánu obce (ZaD č.1 ÚPN–O) Brezany.

2)

Konštatuje, že:
a) Návrh Zmeny a doplnku č. 1 územného plánu obce (ZaD č.1 ÚPN–O) Brezany
vrátane jeho záväzných častí bol prerokovaný v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov ako i v súlade s vyhláškou MŽP SR č.55/2001Z. z. o územnoplánovacích
podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.
b) Návrh Zmeny a doplnku č. 1 územného plánu obce (ZaD č.1 ÚPN–O) Brezany
vrátane jeho záväzných častí bol zverejnený na uplatnenie pripomienok zo strany
fyzických osôb i právnických osôb podľa platnej legislatívy.
c) Do návrhu Zmeny a doplnku č. 1 územného plánu obce (ZaD č.1 ÚPN–O) Brezany
vrátane jeho záväzných častí boli zahrnuté podľa „Vyhodnotenia pripomienkového
konania...“ všetky obcou akceptované pripomienky.
d) Okresný úrad Žilina, Odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného
plánovania vydal k návrhu Zmeny a doplnku č. 1 územného plánu obce (ZaD č.1
ÚPN–O) Brezany ako i k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce Brezany
o záväzných častiach Zmeny a doplnku č.1 územného plánu obce (ZaD č.1 ÚPN–O)
Brezany kladné stanovisko.

3)

Schvaľuje:
a) Zmenu a doplnok č. 1 územného plánu obce (ZaD č.1 ÚPN–O) Brezany.
b) Všeobecne záväzného nariadenia obce Brezany o záväzných častiach Zmeny
a doplnku č.1 územného plánu obce (ZaD č.1 ÚPN–O) Brezany.

4)

Ukladá

Obecnému úradu riadiť urbanisticko-architektonický rozvoj územia obce podľa týchto
schválených dokumentov
Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov:
Prítomní poslanci:

Hlasovali za:

Proti:
Zdržali sa:

7
6
p. Belan Juraj, p. Hubočanová Emília, p. Martoníková Viera,
p. Pavol Špánik, p. Ing. Michal Tvrdý, p. Zuščáková Renáta
6
p. Belan Juraj, p. Hubočanová Emília, p. Martoníková Viera,
p. Pavol Špánik, p. Ing. Michal Tvrdý, p. Zuščáková Renáta
0
0
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K bodu 6.

Rôzne

p. Veronika Martoníková, posl. OZ: Dotaz, čo robiť s bioodpadom zo záhrad – kde to majú ľudia
vyvážať.
Bc. Iveta Brezianská, starostka: V auguste by mala byť výzva na kompostéry, do ktorých budú
môcť obyvatelia dávať bioodpad zo záhrad. Zatiaľ si musia v rámci možností na svojom
pozemku, na záhrade urobiť domáce kompostovisko, lebo od 01. 07. 2016 sa nemôže bioodpad
zo záhrad ukladať do zberných nádob.

K bodu 7.

Návrh na uznesenie

Návrh na uznesenie predniesla p. Zuščáková Renáta. Uznesenie ako celok bolo schválené.

K bodu 8.

Záver

V závere zasadnutia starostka obce poďakovala všetkým prítomným za aktívnu účasť
a ukončila zasadnutie OZ.
V Brezanoch, 30. 06. 2016
Zapísala:

RNDr. Edita Brisudová

Návrhová komisia:
Juraj Belan
Renáta Zuščáková
Overovatelia zápisnice:
Emília Hubočanová
Viera Martoníková

................................................
................................................

................................................
................................................

.............................................................
Bc. Iveta Brezianská, v. r.
starostka obce
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