Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia

Zápisnica
z 3. zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo vo veľkej zasadačke Ms Ú v Zlatých Moravciach,
ul. 1. mája č. 2 (I. poschodie), dňa 14. 04. 2015 o 14:30 hod.
Prítomní:

podľa

Ospravedlnení:

Ing. Ján Valach

Prizvaní:

Ing. Serafína Ostrihoňová (primátorka mesta)
Ing. Miroslav Šlosár (prednosta MsÚ)

priloženej

prezenčnej

listiny

Program:
• Otvorenie
• Informácia o rokovaniach o ďalšom pokračovaní vypracovania konceptu ÚPN
• Prerokovanie Dodatku k zmluve o dielo na vypracovanie konceptu a návrhu ÚPN
Mesta Zlaté Moravce
• Rôzne
• Diskusia
• Záver

K bodu 1/ Otvorenie
Zasadnutie otvorila a viedla predsedkyňa komisie MVDr. Balážová a všetkých prítomných
privítala.
Skonštatovala, že okrem Ing. Valacha, ktorý sa ospravedlnil z neúčasti na
zasadnutí, sú prítomní všetci členovia komisie a komisia je uznášania schopná. Následne
dala hlasovať o schválení programu komisie.
Za: 6
Zdržali sa: O
Boli proti: O

Záver: Predsedkyňa komisie MVDr. Balážová skonštatovala, že predložený program
zasadnutia komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia bol schválený.
K bodu 2/ Informácia o rokovaniach o ďalšom pokračovaní vypracovania konceptu ÚPN
MVDr. Balážová informovala prítomných členov komisie o jednaní na Okresnom úrade
Nitra, odboru výstavby a bytovej politiky ohľadom pokračovania vypracovania konceptu
ÚPN, ktorého sa zúčastnila spolu s prednostom MsÚ Ing. Šlosárom a spracovateľom
konceptu ÚPN Ing. arch. Stanislavom Babčanom za spoločnosť EAGLE, s.r.o .. Ďalej
informovala, že na stretnutí Ing. arch. Babčan oznámil, že na koncepte plánuje
spolupracovať s Ing. arch. Čandom, ktorý by bol pre Mesto Zlaté Moravce ako
subdodávateľ. Spoločne sa dohodli, že Ing. Babčan za spoločnosť EAGLE, s.r.o. predloží
fago-&}dsárriníOOgmmlspD.:amw~mmisiajimanácx:OOš6iti gfrf:.'inutí, ktoré sa konalo na MsÚ Ing.
Babčan namietal, že nemá v súčasnej dobe s mestom žiadny zmluvný vzťah, z toho dôvodu
žiadal zrušenie odstúpenia od Zmluvy o dielo a dožadoval sa dodatku k predmetnej zmluve.
Ing. Šlosár predložil spoločnosti EAGLE, s.r.o. pripomienky občanov a organizácií, ktoré

boli doručené na mesto
verejného prerokovania.

na základe nesúhlasu s predloženým konceptom ÚPN v rámci

K bodu 3/ Prerokovanie Dodatku k zmluve o dielo na vypracovanie konceptu a návrhu
ÚPN Mesta Zlaté Moravce
Predsedkyňa

komisie MVDr. Balážová požiadala členov komisie o stanovisko
k predloženému návrhu Dodatku č. 4 k Zmluve o dielo, predmetom ktorého je
„Vypracovanie Konceptu a Návrhu Územného plánu Zlatých Moraviec". Dodatok obsahuje
okrem stanovených finančných podmienok aj časový harmonogram vykonania Diela,
ktoré má navrhnúť Ing. Babčan.
Ing. Šlosár požiadal o preverenie na oddelení projektov (Ing. Kováčová) o možnosti
opätovného požiadania o dotáciu z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
SR na Koncept Územného plánu Mesta Zlaté Moravce.
MUDr. Balco požiadal o preverenie oddelením výstavby a hospodárskej činnosti (p.
Križanová), v akom stave je žiadosť mesta o vydanie rozhodnutia o stavebnej uzávere,
ktorá bola podaná na Obci Tesárske Mlyňany, ako určený stavebný úrad pre Mestao Zlaté
Mcmd1níčka komisie dala hlasovať o súhlase s predloženým návrhom Dodatku k Zmluve o
dielo hlasovať.
Za: 6
Zdržali sa: O
Boli proti: O

Záver: Predsedkyňa komisie MVDr. Balážová skonštatovala, že návrh Dodatku k Zmluve
o dielo na vypracovanie konceptu a návrhu ÚPN Mesta Zlaté Moravce bol jednohlasne
schválený.
K bodu 41 Rôzne
Neboli predložené ďalšie podnety ani požiadavky.
K bodu 51 Diskusia
V rámci diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných

členov

K bodu 61 Záver
MVDr. Balážová poďakovala prítomným za

a zasadnutie

účasť

komisie.

ukončila.

V Zlatých Moravciach: 17. 04. 2015

MVDr. Marta Balážová
predsedkyňa komisie
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Zapísala:

Jana Križanová

