ZÁPISNICA
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kláštor pod Znievom
č. 2/2019 zo dňa 06.02.2019
Prítomní: viď prezenčná listina v prílohe
Ohlásený začiatok zasadnutia: 6.2.2019 o 17.30
Skutočný začiatok zasadnutia: 6.2.2019 o 17.35
Miesto zasadnutia: Sobášna miestnosť Obecný úrad v Kláštore pod Znievom, M. Čulena
181, 038 43 Kláštor pod Znievom
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu
4. Správa o plnení uznesení
5. Schválenie záväzku obce Kláštor pod Znievom o ukončení procesu obstarávania
a schvaľovania Zmeny a Doplnku č. 1 Územného plánu Obce KPZ do troch rokov od
uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí dotácie na spracovanie predmetnej územnoplánovacej
dokumentácie medzi MINDOP a obcou KPZ
6. Záver
K bodu 1.:
Starostka obce Mgr. Erika Cintulová otvorila zastupiteľstvo a privítala prítomných.
K bodu 2. a 3.:
Predsedajúca starostka obce Mgr. Erika Cintulová navrhla do návrhovej komisie p. poslanca
Martina Benku a p. poslankyňu Renátu Hakalovú a zapisovaním zápisnice zo zasadnutia
poverila Mgr. Eriku Cintulovú, p. poslanca Pavla Siráňa a p. poslanca Vladimíra Čambora
poverila overením zápisnice. Prečítala program rokovania, a dala hlasovať o návrhovej
komisií, zapisovateľke, overovateľoch zápisnice a programe rokovania mimoriadneho
zastupiteľstva.
K bodu 4.:
Starostka obce skonštatovala, že tento bod je podľa rokovacieho poriadku obecného
zastupiteľstva povinnou súčasťou každého programu zasadnutia obecného zastupiteľstva, ale
na mimoriadne zastupiteľstvo nebola povinnosť na plnenie žiadneho uznesenia.

K bodu 5.:
Starostka obce vysvetlila, že obec sa zapája do žiadosti o dotáciu na Zmeny a Doplnky č. 1
územného plánu obce Kláštor pod Znievom a povinnou prílohou žiadosti je aj uznesenie
obecného zastupiteľstva o tom, že v prípade získania dotácie musí obec do troch rokov od
podpísania Zmluvy o poskytnutí dotácie ukončiť proces obstarávania a schvaľovania Zmien
a Doplnkov č. 1 Územného plánu Obce KPZ. Aj napriek tomu, že rovnakú žiadosť sme
podávali aj minulý rok, a takéto uznesenie už raz schválené bolo, nesmie byť staršie ako 3
mesiace a preto ho musíme prijať opäť. Následne dala hlasovať o návrhu uznesenia, ktoré
prečítala p. poslankyňa Renáta Hakalová.

Uznesenie č. 1/2/2019
Obecné zastupiteľstvo v Kláštore pod Znievom
I.

Schvaľuje
a) Záväzok Obce Kláštor pod Znievom, ukončiť proces obstarávania a schvaľovania
Zmeny a Doplnku č. 1 Územného plánu Obce Kláštor pod Znievom do troch rokov
od uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí dotácie na spracovanie predmetnej
územnoplánovacej dokumentácie medzi Ministerstvom dopravy a výstavby SR
a Obcou Kláštor pod Znievom

Hlasovanie k návrhu:
prítomní poslanci na hlasovaní: 7,
výsledok hlasovania: za 7 poslancov
(proti, zdržal sa, nehlasoval: 0)
K bodu 6.:
Starostka obce poďakovala všetkým prítomným za účasť na rokovaní a vyhlásila rokovanie za
ukončené, termín najbližšieho zasadnutia 8.3.2019.
Starostka obce: Mgr. Erika Cintulová
Zapisovateľ zápisnice. Mgr. Erika Cintulová
Overovateľ 1: Pavel Siráň
Overovateľ 2: Vladimír Čambor
Prílohy
1. Prezenčná listina
2. Uznesenia obecného zastupiteľstva v Kláštore pod Znievom č. 1/2/2019

