UZNESENIE č. 5/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kľače dňa 11.12.2020
_______________________________________________________________

OZ berie na vedomie:
1. bod č. 2: Správu o plnení uznesení
2. bod č. 3: Rozpočet na roky 2022 – 2023
3.bod č. 9: 1. „Územný plán obce Kľače Zmeny a doplnky č. 2“ v zmysle zákona o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku č. 50/1976 Zb. v znení neskorších
predpisov, ktoré vypracoval v roku 2019 hl. riešiteľ Ing. arch. Eleonóra
Hejzlarová, autorizovaný architekt slovenskej komory architektov,
reg.č.1629 AA, s kolektívom.
2. " VYHODNOTENIE PRIPOMIENKOVÉHO KONANIA „ÚZEMNÉHO
PLÁNU OBCE KĽAČE ZMENY A DOPLNKOV Č. 2„“
„Návrhu
Územného plánu obce Kľače zmien a doplnkov č. 2“ a súhlasí so spôsobom
riešenia pripomienok a námietok v zmysle vyhodnotenia pripomienok
obstarávateľom, ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia.
3. Stanovisko Okresného úradu, Odboru výstavby a bytovej politiky v Žiline
zo dňa 24.08.2020 pod číslom č. OU-ZA-OVBPI-2020/034103/KRU o
preskúmaní procesnosti obstarávania, súladu Územného plánu obce Kľače
zmien a doplnkov č. 2 s územnoplánovacou dokumentáciou vyššieho stupňa
a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, v zmysle § 25 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších
predpisov.

OZ schvaľuje:
1. bod č. 3: Rozpočet na rok 2021
2. bod č. 4: VZN č. 1/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
3. bod č. 5: VZN č. 2/2021 o miestnej dani z nehnuteľnosti
4. bod č. 6: VZN č. 3/2021 o miestnych daniach
5. bod č. 7: Vykonanie inventarizácie
6. bod č. 8: Nákup 150 ks kompostérov. Schvaľuje úpravu rozpočtu na
nákup kompostérov.
7. bod č. 9: 1. „Územný plán obce Kľače Zmien a doplnkov č. 2“ vrátane záväznej časti,
v zmysle zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku č. 50/1976 Zb.
v znení neskorších predpisov vypracoval hl. riešiteľ Ing. arch. Eleonóra
Hejzlarová, autorizovaný architekt slovenskej komory architektov, reg.č.1629
AA, s kolektívom. a vymedzuje ich záväznú časť, ktorá je súčasťou všeobecne
záväzného nariadenia obce Kľače.

2. Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) č. 19/2010, ktorým sa vyhlasuje záväzná
časť „Územného plánu obce Kľače zmien a doplnkov č. 2“.

OZ neschvaľuje:
1. bod č. 8: Vstup obce do Združenia obcí Rajeckej doliny pre zhodnocovanie odpadov.

OZ ukladá:
1. bod č. 9: Starostovi obce zabezpečiť:
1. V súlade s § 27 ods.(4) stavebného zákona zverejnenie záväznej časti
územnoplánovacej dokumentácie a jej doručenie dotknutým orgánom.
2. v súlade s § 28 ods. (1) až (4) stavebného zákona, uloženie schváleného
Územného plánu obce Kľače Zmien a doplnkov č. 2 t.j. označiť
územnoplánovaciu dokumentáciu schvaľovacou doložkou a uložiť ju na
Obecnom úrade v Kľačoch, Okresnom úrade Žilina, odbore výstavby a bytovej
politiky a na príslušnom prvostupňovom stavebnom úrade, do troch mesiacov
od jeho schválenia.
3. v súlade s § 28 ods. (5) stavebného zákona vyhotovenie registračného listu,
ktorý spolu s kópiou uznesenia o schválení doručí na príslušné ministerstvo.

Jozef Jánošík
starosta obce

