
Z á p i s n i c a
z neplánovaného zasadnutia OZ Považany, konaného dňa

21. mája  2014 o 17,00 hod. v zasadačke obecného úradu Považany

 P r í t o m n í:  podľa prezenčnej listiny

 P r o g r a m: 

   1.  Kontrola uznesení
   2.  Interpelácie poslancov OZ
   3.  Všeobecne záväzné nariadenie obce Považany č. 1/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná 
        časť Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu sídelného útvaru /ZaD č. 2 ÚPN-SÚ / 
        Považany
  4.   Rôzne
  5.   Záver

Nakoľko bola  prítomná nadpolovičná väčšina poslancov OZ, starostka obce vyhlásila
zasadnutie OZ  za uznášaniaschopné.
Ing. Andrej Fedorko – ospravedlnený
Ivan Pekarovič - ospravedlnený
Ing. Rastislav Trebatický – prišiel o 17,05 hod.
Ing. Karol Brna – prišiel o 17,15 hod.

Predložený program  poslanci OZ po diskusii schválili 5 hlasmi za.

Uznesenie OZ č. 24/2014
OZ  schvaľuje predložený program zasadnutia OZ.

                                                                               Mgr. Eva Ninisová
                                                                                        starostka

Za overovateľov zápisnice starostka obce určila :    Ing. Peter Iring
                                                                                   p. Marcel Rojkovič

Vedením zápisnice poverila starostka obce: p. Ľubica Miháliková

K bodu 1/ Kontrola uznesení
Zápisnica  zo  zasadnutia  OZ dňa  24.04.2014  prečítaná  a  skontrolované  plnenia  uznesení.
Overovatelia zápisnicu podpísali.

K bodu 2/ Interpelácie poslancov  OZ
Ing. Gondár  žiadal zverejniť prenájom tenisových kurtov na webe a informovať o poplatkoch
                                                                              
K bodu 3/ Všeobecne záväzné nariadenie obce Považany č. 1/2014, ktorým sa vyhlasuje
záväzná časť Zmien  a doplnkov č. 2 Územného plánu sídelného útvaru /ZaD č. 2 ÚPN-
SÚ/ Považany
Starostka  informovala  o vypracovaní  Zmien  a doplnkov  č.  2  Územného  plánu  sídelného
útvaru Považany  Architektonickým ateliérom BP Piešťany. Obstaranie ZaD č. 2 ÚPN-SÚ
zabezpečila obec prostredníctvom Ing. arch. Marianny Bogyovej, odborne spôsobilej osoby



na obstarávanie ÚPD podľa §2a zákona č. 50/1976 Zb. -  Stavebný zákon, v znení neskorších
predpisov.  OZ  po  diskusii  schvaľuje  7  hlasmi  za,  VZN  č.  1/2014,  ktorým sa  vyhlasuje
záväzná časť Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN - SÚ Považany.

 Uznesenie OZ č. 25/2014
 Obecné zastupiteľstvo  obce Považany 

a/ berie na vedomie
- vyhodnotenie pripomienok a stanovísk z prerokovania návrhu ZaD č. 2 ÚPN-SÚ
- stanovisko  Okresného  úradu  Trenčín,  odb.  výstavby a bytovej  politiky,  podľa  §25

zákona č. 50/1976 Zb. – stavebného zákona, v znení neskorších predpisov č. OU-TN-
OVBP1-2014/002896-003/JP,  zo  dňa  13.05.2014,  ktorým  doporučuje  schválenie
Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN-SÚ Považany

b/ schvaľuje
v zmysle §26 a §27 ods.3 zákona č.  50/1976 Zb. – stavebného zákona v znení neskorších
predpisov Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu sídelného útvaru Považany.

Predmetom ZaD č. 2 ÚPN-SÚ Považany je zmena funkčného využitia nasledovných lokalít:
- zmena 2/1 – lokalita „Mošovce pri betónke“ na bývanie
- zmena 2/2 – lokalita „Mošovce pri železnici“ na bývanie
- zmena 2/3 – lokalita č. 9 z navrhovaných plôch výroby na bývanie
- zmena 2/4 – lokalita „ Obora“ na bývanie
- zmena 2/5 – lokalita „Za štadiónom“ na bývanie
- zmena 2/8 – časť lokality č. 16 z ťažby na plochy rekreácie a športu
- zmena 2/9 – lokalita pri Biskupickom kanáli z plôch pre bývanie a rekreáciu na 

                      nezávadnú výrobu
- zmena 2/10 – lokalita „Mošovce“ na bývanie

Na  základe  výsledkov  prerokovania  návrhu  ZaD  č.  2  ÚPN-SÚ  boli  obstarávateľom
z predmetu vypustené zmeny 2/6 a 2/7.

ZaD č. 2 ÚPN-SÚ Považany
- vypracoval Architektonický ateliér BP, Bratislavská 110, 921 01  Piešťany, v zastúpení

Ing.  arch.  Bohuslavom  Perneckým,  autorizovaným  architektom/AA 1048/,  hlavný
riešiteľ Ing. arch. Anna Pernecká / AA 2011/.

- obstaranie ZaD č. 2 ÚPN-SÚ zabezpečila obec prostredníctvom Ing. arch. Marianny
Bogyovej,  odborne  spôsobilej  osoby  na  obstarávanie  ÚPD  podľa  §2a  zákona  č.
50/1976 Zb.  –  Stavebného zákona v znení  neskorších  predpisov  /  r.č.  295 zo  dňa
23.04.2012/,

- sú majetkom obce Považany
- sú  nedeliteľnou súčasťou schváleného Územného plánu sídelného útvaru Považany,
- sú  v určenom  rozsahu  záväzným  alebo  smerným  podkladom  na  vypracovanie

a schvaľovanie ďalšej územnoplánovacej dokumentácie, na územné rozhodovanie a na
vypracovanie dokumentácie stavieb.

Územnoplánovacia informácia:



Obec umiestni schválenú dokumentáciu ZaD č. 2 ÚPN-SÚ Považany na internetovú stránku
obce www.obec-povazany.sk,  čím sa umožní dostupnosť dokumentácie všetkým záujemcom
o územnoplánovacie informácie.

c/ uznáša sa

na Všeobecne záväznom nariadení / VZN/ číslo 1/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť
ZaD č. 2 ÚPN-SÚ Považany.

d/ ukladá

- oboznámiť  s týmto  uznesením  a s VZN  č.  1/2014  občanov  obce  spôsobom
obvyklým v zmysle § 27 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb.

- uložiť  ZaD  č.  2  ÚPN-SÚ  Považany  v zmysle  §28  ods.  3  v kompletnom rozsahu,
rovnako ako ÚPN-SÚ Považany na Obecnom úrade Považany, na Spoločnom úrade
samosprávy  v Novom  Meste  nad  Váhom  a na  Okresnom  úrade  Trenčín,  odbor
výstavby a bytovej politiky.

                                                                                    Mgr. Eva Ninisová
                                                                                            starostka
                                                                                                   
 K bodu 4/  Rôzne                 

1 Starostka predložila Následnú finančnú kontrolu č. 76. OZ berie na vedomie Následnú
finančnú kontrolu č. 76.

Uznesenie OZ č. 26/2014
OZ schvaľuje Následnú finančnú kontrolu č. 76.
                                                                                  Mgr. Eva Ninisová
                                                                                           starostka
 

2 Starostka  predložila  žiadosť  Slovenského zväzu  protifašistických  bojovníkov Nové
Mesto nad Váhom o dotáciu na oslavy SNP na vrchu ROH pri Lubine. OZ po diskusii
neschvaľuje poskytnutie dotácie na oslavy SNP  7 hlasmi proti.

Uznesenie OZ č. 27/2014
OZ nesúhlasí s poskytnutím dotácie na oslavy SNP na vrchu ROH pri Lubine

K bodu 5/  Záver                
Po  vyčerpaní  programu  OZ  starostka  obce  poďakovala  prítomným  za  účasť,  aktivitu   a
zasadnutie ukončila.
 
Zapísala : Ľubica Miháliková

Overovatelia :  Ing. Peter Iring                 ............................

                         p. Marcel Rojkovič         .............................  

                                                                                                     Mgr. Eva Ninisová                   
                                                                                                            starostka 
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