Komisia výstavby, územIlého plállovallia, životllého prostredia {J obilo vy
k"ltúmych p{Jmi{Jtok

Zápisnica
z 5. zasadnutia, ktoré sa u skutočnil o v zasadačke MsÚ v Zlatých Moravciach,
ulica I .mája č. 2 ( I. poschodi e), dňa 14.11.2012 o 15:00hod.
Prítomní podl'a
I. Otvo renie

preze n čnej

listin y

2. Prej ednávanie návrhu zmeny a doplnky k ÚPN Zlaté Moravce - lokalita Prílepy
3. Prej ednáva nie návrhu zmeny a doplnky k ÚPN Zlaté Moravce - lokalita medzi Zimným
štadiónom a Zelená ulica- prejednávanie zmeny funkčného využitia plochy v súčasnosti
definovaný ako priemyselný park na zmiešané územie ( občianska vybavenost' a malé
a stredné podnikanie)
4. Prej ednávanie žiadosti Richarda Havetu, Tolstého 24, 953 OI Z laté Moravce o vybudovanie
chodnika na Hviezdoslavovej ulici.
5. Rôzne
6. Di skusia
7. Záver

I. Otvo renie
Zasadnutie komi sie otvoril a všetkých privítal predseda kom is ie In g. Peter Hollý
2. Ing. Hollý požiadal prítomného h osťa Ing. Juhása o bli žšie informác ie ohl'adom náv rhu zmeny
a doplnky k ÚPN Zlaté Moravce - lokalita Pl'ilel>y
Ing. Juhás - o boznámil prítomných o predmetnej lokalite, p. Kabát tam má garáž, AB, na oplotenie
ihriska požiadal o d o datočn é povolenie, ... ako p. Kabát vybuduj e ihri sko pre Prílepy, o ko muni kácií
s prepoj ením na 1/65 ....
Ing. Holi)', In g. Škvarenina, p. Madola nepovažujú predložený materiál Dôvodová správa k Zmenám
a doplnkom č.5 za vyjadrenie , ktoré žiadali na predchádzajúcej komi sií ( nie je tam ani podpis
spracovatel'a ), opätovne požadujú j edn označ n é vyjadrenie p. Ing. arch. Ba bčana ohl'ado m pred metnej
lokality, č i odporú ča- neodpo rúča zmenu, za akých podmienok, aké sú plusy- zápory zmeny , dopad na
obyvatel'ov.
Záver:
Komi sia výstav by, územného pláno vania, životného prostredia a obn ovy kultúrn yc h pamiatok
prerokovala a
1. požaduje predložiť jedn ozn ač n é vyjadrenie p. Ing. arch. Bllbčanll k zmeny a doplnky k
ÚPN Zlaté Moravce - lokalita Príl epy
2. písomné prehlásenie p. Kabáta o vybudovani ihriska pre Prílepy, lokalita, termín
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J . Ing. Peter Hollý o boznámi l príto mnýc h s predloženým materi álom návrhu zmeny a do plnky k
Úl'N Zlaté Moravce - lokalita medzi Zimným štadiónom II Zelená ulica- prej ednáva nie zmeny
funkč n é h o vy užitia plochy v súčas n os ti defin ovan ý ako pdemyselný park na zmieša né územie
( o bč ia n s ka vy bave nos ť a ma lé a stredné podnikanie)
Do rozpravy sa zapoji li Ing. Hollý, p. Klu č iar, Ing. Lisá, p. Madola
Ing. Škvarenina - ja d o po ručujem Kaunand ale nechcem byť nadh a d zova čo m ziskov rea litnej
kancelári i.
Komisia výstav by. územného plánovania, živo tného prostredi a a obnovy ku ltúrnych pami atok
prero kovala a po hlasovani (odpo rú ča 4, zdržali sa 2 ) odporú ča náv rh zmeny a doplnky k ÚPN
Zlaté Mo ravce - lokalita medzi Z imným štadiónom a Zelená ulica- prej ednávanie zm eny
funkč n é h o vy užitia plochy v s ú časnosti defin ovaný ako priemyselný park na zmiešané územie
(o b č ian s ka vy ba ve nosť a malé a stredné podnikanie)
4. In g. Peter Hollý predložil ži ados ť Richarda Havetu , Tolstého 24, 953 Ol Zlaté Moravce
o vybudova nie chodníka IIa Hviezdoslavovej ulici.
Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a obnovy kultúrnych pamiatok
prerokova la a po j ednohlasnom hlasovaní odpo rú ča odd eleniu výstavby preh odn o ti ť nákla dy na
výstavbu a vyvo lať rokovanie s vlastníkmi pril'ahlých nehnutcl' ností o s polupráci na
spolu fin a ncovani pri vy budova ní chodn íka na H viezdoslavovej ulici.
5.Rôzne
p. Madola požiadal v rôznom, č l e n ov ko mi sie, aby moho l predni esť svoj e požiadavky In g. Fabia n.
Č l enov ia komi sia výstavby, územ ného plánovania, životného prostredia a obnovy kultún1 yc h

pamiatok súhlasili .
Ing. Samuel Fabian informoval ko mi siu ako kúpi l od mesta pozemo k na S ln eč nej ulici cez ktorý vedú
IS . na LV nemá vecné bremeno, mesto pri kúpe s l'úbi lo prekládku IS. ko nkrétne cez jeho pozemok
vedie plynová pripojka, do dnešného dlla nedoš lo k žiadnym prekládkam, IS bl okujú pri výstavbe RO.
p.Madola - treba ri eš iť ko mplexne
Ing. Hollý - ak sa mesto zaviaza lo ma lo by to

splni ť.

Komis ia výstav by, územného pl ánovania, životného prostredia a o bnovy kultúrnych pamiatok
prerokova la a po j ednohlasno m hlasova ni o dpor ú ča mestu ro kovať so s právcami [S II dodržM'
záväzok O j1rcklá dkach k spokojnosti našich obča n ov
Ing. Bac igá lová predniesla žiadosť ohl'adom ponuky lia zámenu nchnutcl'ností , o ktorú požiadalo
Mesto ZIat6 Moravce - Pod ieln ické pol'nohospodárske družstvo Inovec, 95 1 87 Vo lkovce.
Mesto vlastni na LV Č. 54 17 parcela " E" č i s l o 5574, k. ú. Zlaté Mo ravce, nachádza sa v bývalom
areáli Ško lského majetku na ul SN P v Zlatýc h Moravciach . o výmere I I 229 m'
Podie lnické pol'no hospodárs ke družstvo Inovec , 951 87 Vo lkovce vlas tn i p .č. 488 8, 4889, 4890,
489 1/2, 4892/2, 4893, 4894, k. Ú. Zlaté Moravce, loka lita za areá lom DATA - ZDROJ . a.s. N itra na
Priemyselnej ulici v Z latých Moravc iach, o výmere I I 984 m'

-3Podľa stanoviska vyp racova ného Ing. Kmeťom č. SMM - 3569/ 22053/2012 zo dňa 8.11.2012 str. 2, (
predloženého členom komisie) ... napr. c it ... .
výška ročného prenájmu súčasného pozemku - príjem do rozpočtu mesta
predstavuje = 10 106, OO€ ročne,
výška ročného prenájmu získaného zámenou pri výmere I 195 I m' =
55,54€ ročne

na pozemok získaný zámenou nie je prístup - vyb udovanie lávky nákladné
jedna tretina pozemku získaného zámenou - ochranné pásmo železnice

z druhej strany pozemku
pásmo ...........atď .... .

získaného

zámenou

vzd ušné

e lektrické

vedenie

-

ochranné

Komisia výstavby, územného plánovania, životného pro tredia a obnovy kultúrnych pamiatok
prerokovala a po jed nohlasnom hlasovani neo d por ú č a
mestu zámenu predmetnýc h
nehnutel'nosti, odporúča prenájom alebo predaj nehnutel'ností určený odhadcom.
6. Záver
Zasadnutie komisie
Ing. Peter Hollý

ukončil

a pritomným za

účasť poďakoval

predseda komisie

Tng. Peler Hollý v.r.
predseda komisie

V Llatých Momvciacb, d~a 14.11.2012, zapísala: Ing. Júlia Bacigálová

