OBEC ZBEHY
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IČO : 00308 668
DIČ: 2021102941
Tel: 037/7793812

mobil : 0903 718 326

E-mail: obec@zbehy.sk

WWW:www.zbehy.sk

Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Zbehy
zo dňa 30.1.2019
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
Program:
1. Otvorenie zasadnutie
a) Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Návrh na schválenie programu zasadnutia.
Návrh Zadania Územného plánu obce Zbehy
Návrh obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie.
Diskusia
Prečítanie uznesenia
Záver

1.Obecné zastupiteľstvo v Zbehoch – podľa § 12 ods. 5 Zákona o obecnom zriadení Schvaľuje: Návrhovú komisiu: Ivan Hallo, Ivan Rác v počte 7/7 prítomných poslancov
Berie na vedomie overovateľov zápisnice: Mário Petrík, Alena Držíková
Zapisovateľ: Gabriela Billová
Konštatuje, že: na rokovaní OZ je prítomných 7 poslancov, OZ je uznášania schopné
Hlasovanie: za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
2.OZ schvaľuje Program rokovania OZ dňa 30.1.2019
Hlasovanie: za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0

3.OZ prerokovalo predložené „ Zadanie územného plánu obce Zbehy „ doplnené v zmysle vyhodnotených
pripomienok došlých ku Zadaniu ÚPN obce Zbehy. Zadanie bolo vypracované Ing. Arch. Michalovi
Dovičovičovi, ARCH.EKO BB, s.r.o. Banská Bystrica.
Starosta – na spracovanie Konceptu a Návrhu ÚPN Obce Zbehy chceme požiadať o dotáciu z Ministerstva
dopravy Bratislava , kde celkové náklady na spracovanie konceptu a návrhu by mali stáť 13900,- Eur a z tejto sumy
môžeme dostať max. 80% dotáciu.
Macho - prečo sa zvolávalo mimoriadne zastupiteľstvo
Starosta – čím skôr podáme žiadosť, tým budeme skôr zaradení o dotáciu a podľa počtu uchádzačov sa môže výška
dotácie skracovať
Hallo – náš PHSR , bytová výstavba , výstavba rýchlostnej cesty R8 – či je všetko zapracované do Zadania ÚPO
Starosta – toto je ešte len zadanie, my budeme môcť pripomienkovať pokiaľ sa vypracuje Koncept a samotný Návrh
Macho – architekt nezohľadnil v tomto zadaní prijaté predchádzajúce uznesenia OZ
Hallo – upozorniť architekta o zapracovaní pripomienok našich uznesení do územného plánu
Starosta – pripomienkovanie výstavby rýchlostnej cesty R8

Macho – treba zapracovať podrobne pripomienkovanie ohľadom výstavby R8, lebo ak to nebude zapracované
nemôžeme sa vyjadriť na ochranu našich obyvateľov žijúcich v danej lokalite
Rác – vstupovať do pripomienkovania územného plánu máme možnosť 2 x
Držíková – prizvať na nasledujúce zasadnutie OZ architekta Ing. Dovičoviča, ktorý vypracováva náš územný plán
a prediskutovať všetky požiadavky a postupy
Macho – treba viac zverejniť pre občanov, že sa stále môžu vyjadrovať k prijatiu nového územného plánu, formou
zverejnenia v obecných novinách, internetom , hlavne vlastníkov pozemkov v danej lokalite, kde má viesť rýchlostná
cesta R8, zvolať verejné zhromaždenie k pripomienkovaniu územného plánu. O tomto územnom pláne veľa ľudí
rozpráva ale málo ľudí o ňom vie.
Starosta - do budúcna preverí, čo môžeme pripomienkovať, čo môžeme ešte v územnom pláne zmeniť.
Fedorová – najlepšie by bolo, keby R8 danou lokalitou nešla.
Starosta – územný plán bude témou na každom zastupiteľstve

OZ prerokovalo „ Zadanie územného plánu obce Zbehy „ a schvaľuje zadanie doplnené v zmysle
vyhodnotených pripomienok došlých ku Zadaniu ÚPN obce Zbehy“.
OZ ukladá spracovateľovi Územného plánu obce, Ing. Arch. Michalovi Dovičovičovi spracovať Koncept
a Návrh územného plánu obce Zbehy.
Hlasovanie: za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
4.OZ súhlasí, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky od
uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.
Hlasovanie: za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
5. Diskusia
Macho - Zverejniť výberové konanie na kontrolórku aj v novinách ( v Nitrianskych novinách) a taktiež uviesť
pracovný úväzok.
Hallo – informoval poslancov s pracovnými materiálmi získaných zo školenia RVC Nitra
Zúčastniť sa školenia RVC Nitra – ohľadom hlavného kontrolóra obce
Zakúpiť knihu – Susedské spory od p. Spišiakovej
6. Prečítanie Návrhu na uznesenie
OZ berie na vedomie.
7. Záver
Zapisovateľ: G.Billová
Overovatelia zápisnice: Mário Petrík
Alena Držíková

Ing. Adam Žákovič
Starosta obce

