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Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia
pri MsZ v Zlatých Moravciach

Zápisnica
z 20. zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo v zasadačke MsÚ v Zlatých Moravciach,
ul. 1. mája č. 2, dňa 25. 09. 2017 o 15:30 hod.

Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny:
Predseda komisie:
Členovia komisie:

Zapisovateľka:
Prizvaní:

MVDr. Marta Balážová
Ing. Marek Holub
MUDr. Oto Balco
Ing. Ivan Jedlovský
Ing. Ján Valach
Ing. Ľubomír Gábriš
Jana Križanová
Ing. Marián Kováč - prednosta MsÚ
Ing. Júlia Bacigálová - vedúca odd. invest. výstavby a hospod. činnosti
Eduard Čechovič - poverený zastupovaním riaditeľa TSM
M.Projekcía - Juraj Maška

Program:
1. Otvorenie
2. Informácia o účasti členov komisie na zasadnutí
3. Schválenie programu zasadnutia komisie
4. Kontrola plnení záverov z predchádzajúcich zasadnutí komisie
5. Žiadosť o súhlas s uložením kanalizačnej prípojky pre Róberta Vaňu - M:Projekcia s.r.o.
6. Žiadosť o montáž meračov tepla - Box Club Zlaté Moravce
7. Žiadosť o úpravu verejného priestranstva (dvor na ul. l.mája 4-6-8)- SVB Spoldom
8. Žiadosť o opravu chodníka na ul. Prílepská - Eugen Jančo
9. Žiadosť o vydanie súhlasu s prístavbou k RD vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce - Mária
Rafael
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Záver
K bodu 11 Otvorenie
20. zasadnutie Komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia pri MsZ
v Zlatých Moravciach otvorila a privítala všetkých prítomných predsedníčka komisie MVDr.
Balážová.
bodu 2/ Informácia o účasti členov komisie na zasadnutí
MVDr. Balážová uviedla, že prítomní sú všetci členovia komisie okrem Ing. Holuba, ktorí sa
dostaví neskoršie. Skonštatovala, že komisia je uznášania schopná.
K
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K bodu 3/ Schválenie programu zasadnutia komisie
MVDr. Balážová oboznámila členov komisie s programom podľa pozvánky a následne
vyzvala prítomných členov na hlasovanie za schválenie návrhu programu rokovania.
Hlasovanie: Za: 6, Proti:

O,

Zdržal sa hlasovania:

O

Záver:
Program rokovania bol jednohlasne členmi komisie schválený.
K bodu 4/ Kontrola plnení záverov z predchádzajúcich zasadnutí komisie
O plnení záverov z predchádzajúcich zasadnutí Komisie výstavby, územného plánovania a
životného prostredia podala informácie MVDr. Balážová.
K bodu 1 1/ z 13. zasadnutia - Sťažnosť na činnosť poslanca MsZ za MČ
Chyzerovce (Jozef Tonkovič)
MVDr. Balážová uviedla, že nakoľko na 18. zasadnutí komisie, t.j. dňa 22.5.2017
povedala, že pri kontrole plnení predmetného bodu nie je prítomný primátor mesta
PaedDr. Dušan Husár, trvá na tom, aby pán primátor podal informáciu k tomuto bodu
na najbližšom zasadnutí. Ďalšia komisia sa však zaoberala len bodom programu a to
VZN o odpadoch a momentálne nevie, kto dá k tomuto bodu informáciu, nakoľko pán
Tonkovič mal v tejto veci pripomienky aj na mestskom zastupiteľstve a rieši sa to od
13-teho zasadnutia komisie, čo znamená, že približne od polovice roka 2016. Preto
žiada o písomné vyjadrenie primátora v akom stave je riešenie sťažnosti pána
Tonkoviča na činnosť poslanca MsZ za MČ Chyzerovce, zároveň toto vyjadrenie
žiada zaslať e-mailom všetkým členom komisie v čo najkratšej dobe. Navrhla toto
vyjadrenie zaslať do 7 pracovných dní a následne dala hlasovať.
Hlasovanie: Za: 6, Proti:

O,

Zdržal sa hlasovania:

O

Záver:
Komisia odporučila primátorovi mesta PaedDr. Dušanovi Husárovi podať
písomné v�jadrenie riešenia sťažnosti Jozefa Tonkoviča na činnosť poslanca
MsZ za MC Chyzerovce do 7 pracovných dní a zároveň toto písomné vyjadrenie
zaslať e-mailom všetkým členom komisie výstavby, ÚP a ŽP.
K bodu 13/ z 13. zasadnutia - Rôzne
2. Požiadavka Ing. Valacha o zabezpečenie výzvy pre pána Zachariaša na
spriechodnenie pôvodného kanála a úpravu priestranstva.
K predmetnému bodu sa vyjadrila MVDr. Balážová, že pán Zachariaš vykonáva
práce, ktoré sú určite nad rámec, teda čo sa týka parkoviska. Táto vec sa rieši už od
12. zasadnutia komisie, teda už od roku 2016.
Ing. Valach uviedol, že obhliadkou zistil vydláždenie parkoviska nad rámec toho, na
čom sa v závere uzniesla komisia, teda vydláždenie len na šírku brány.
MVDr. Balážová uviedla, že predmetnou úpravou verejného priestranstva sa komisia
zaoberá od 2.6.2016 a skončilo to čiernou stavbou. Preto navrhuje, aby sa k danej veci
taktiež písomne vyjadril primátor mesta do 7 pracovných dní a zároveň trvá na tom,
aby bol priestor nad rámec odporúčaného vydláždenia priestranstva daný do
pôvodného stavu.
Pani Križanová uviedla, že záverom tohto bodu bolo odporučené odd. investičnej
výstavby a hospodárskej činnosti v spolupráci s právničkou mesta opätovne vyzvať
pána Zachariaša na spriechodnenie kanála a na úpravu verejného priestranstva
v zmysle záverov z predchádzajúcich komisií. Výzva pánovi Zachariašovi bola zo
strany oddelenia odoslaná dňa 7.7.2017, čím záver tohto bodu bol splnený. Následne
pán Zachariaš doručil na mesto dňa 7.8.2017 písomné oznámenie, že na základe
výzvy začína práce dňom 10. 8.2017.
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Ing. Valach uviedol, že vydláždená plocha je určite väčšia ako 25 m2 a práce sa
vykonali bez povolenia, je to čierna stavba a žiada, aby bol vydláždený priestor nad
rámec odsúhlasenia komisiou uvedený do pôvodného stavu zelene.
MVDr. Balážová uviedla, že záver komisie bol oddelením investičnej výstavby a
hospod. činnosti splnený, ale nakoľko sa práce vykonali bez povolenia a neboli
dodržané závery komisie, žiada primátora mesta o písomné vyjadrenie riešenia tejto
veci do 7 pracovných dní. Zároveň komisia trvá na záveroch, ktoré boli schválené od
13-teho až po 18-te zasadnutie komisie.
Hlasovanie: Za:

7,

Proti:

O,

Zdržal sa hlasovania:

O

Záver:
Komisia odporučila primátorovi mesta PaedDr. Dušanovi Husárovi podať
písomné vyjadrenie riešenia čiernej stavby pána Zachariaša, nakoľko neboli
dodržané závery komisie a zároveň komisia žiada verejné priestranstvo uviesť
do pôvodného stavu tak, ako boli prijaté závery od 13-teho do 18-teho
zasadnutia komisie. Písomné vyjadrenie komisia žiada predložiť do 7
pracovných dní.
K bodu 13/ zo 14. zasadnutia - Rôzne
1.
Požiadavka MVDr. Balážovej na vedenie mesta o informáciu ohľadom
nadobudnutia časti pozemku do vlastníctva mesta , resp. zámeny, pare. reg. „C''
č. 1538/1 (Tržnica), k. ú. Zlaté Moravce.
MVDr. Balážová uviedla, že jej k predmetnému bodu bola doručená dokumentácia.
Dokumentáciu vrátila pani Križanovej, ktorá ju má odovzdať pánovi primátorovi.
Ďalej uviedla, že niekoľko krát upozorňovala mesto na zámenu pozemkov, respektíve
aby mesto predmetný pozemok dostalo do svojho majetku. Na danú vec upozorňoval
aj pán Klučiar, ktorý je poslancom VÚC. MVDr. Balážová ďalej konštatovala, že
Nitriansky samosprávny kraj odpredal predmetný pozemok súkromnému
podnikateľovi čo ju mrzí, lebo sa v tomto prípade nehájili záujmy mesta a pýtala sa ,
prečo aj pán Klučiar zahlasoval za tento predaj.
Pán Klučiar uviedol, že o predmetnej zámene, prípadnom odpredaji sa rokovalo
najmenej 3 roky a VÚC sa vyjadril, že mesto neprejavilo až taký hlboký záujem
o tento pozemok.
MVDR. Balážová uviedla, že ona s týmto vyjadrením nesúhlasí, nakoľko ona ako
rokovala s Nitrianskym samosprávnym krajom o možnej zámene pozemkov, existuje
k tomu aj dokumentácia a prebehlo aj niekoľko rokovaní. V tom čase sa mesto
zaujímalo a bola zo strany mesta pripravená zámena pozemkov.
K bodu 5/ z 18. zasadnutia - Žiadosť o vybudovanie cestnej komunikácie
a verejného osvetlenia-Horný Majer (Mária Solčánska)
K predmetnému bodu pani Križanová uviedla, že podľa záveru z komisie bol tento
bod prerokovaný v komisii dopravy, ktorá sa uzniesla na závere, že opravu cesty
Horný Háj - Prílepy navrhuje zapracovať do rozpočtu mesta na rok 2018 a jej
realizáciu podľa finančných prostriedkov mesta Zlaté Moravce. Ďalej sa budú hľadať
riešenia na realizáciu nových svetelných bodov na predmetnej ulici, pričom uvedená
komunikácia je vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu.
Komisia skonštatovala, že záver k bodu 5/ z 18. zasadnutia bol splnený.
K bodu 6 / z 18. zasadnutia - Opätovné prejednanie projektu stavby „Rozšírenie
cintorína - Zlaté Moravce"
MVDr. Balážová prečítala prijaté závery k tomuto bodu, kde v jednom zo záverov
komisie bolo odporučené oddeleniu investičnej výstavby a hospodárskej činnosti
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opätovne požiadať Pamiatkový úrad a preveriť možnosť vypílenia stromu Gaseňa)
o ktorý požiadal pán Valach.
Ing. Bacigalová uviedla, že sa ospravedlňuje, ale momentálne nemá ešte túto
informáciu o možnosti vypílenia jaseňa a do najbližšieho zasadnutia komisie podá
informáciu.
Komisia skonštatovala, že plnenie tohto záveru trvá a bude preložený do
najbližšieho zasadnutia komisie.
Ďalej v tomto bode bol prijatý aj záver v ktorom komisia odporučila Technickým
službám preveriť prepadávajúcu sa zeminu na nehnuteľnosť (pozemok) pána Valacha
a následné riešenie vzniknutej situácie.
Pán Čechovič uviedol, že zemina bola odstránená.
Komisia skonštatovala, že predmetný záver k bodu 6/ z 18. zasadnutia bol
splnený.
K bodu 91 z 18. Zasadnutia - Rôzne
1. MVDr. Balážová požiadala, aby bola prevedená kontrola úpravy verejného
priestranstva po ukončení rozkopávok pre pokládku optickej siete spoločnosťou
ZYRY-Tem.
K bodu rozkopávok sa vyjadrila pani Križanová, ktorá uviedla, že spoločnosť
Zyry-Tem, ktorá rozkopávky vykonáva, má v rozhodnutí mesta stanovené termíny
na hrubú úpravu s dátumom do 30.10.2017 a úplnú spätnú úpravu do 30. 11.2017.
Po ukončení rozkopávok odd. investičnej výstavby a hospodárskej činnosti
prevezme rozkopávky zápisnicou.
2. MVDr. Balážová k požiadavke, aby Technické služby mesta Zlaté Moravce
vyčistili koše v kanalizačných vpustiach na ulici Ľ. Podjavorinskej uviedla, že
kanalizačné vpuste boli prečistené.
K bodu 5/ Žiadosť o súhlas s uložením kanalizačnej prípojky pre Róberta Vaňu M:Projekcia s.r.o.
MVDr. Balážová privítala pána Mošku, ktorý k danému bodu podal informáciu, že investor
pán Vaňo odkúpil dom na ul. A. Kmeťa. Dom kanalizáciu nemá, bol odvedený do žumpy.
Dom je podpivničený a kanalizácia vychádza dole v pivnici. Geodet pomeral výšky ako by to
spádovo vychádzalo a jediné výhodné spádové riešenie by bolo do kanalizácie, ktorá sa
nachádza pred bytovým domom na ul. 1. mája a oficiálne je v majetku mesta. Prípojka by
prechádzala cez pozemok farského úradu, ktorý už vydal súhlas pánovi Vaňoví na uloženie
potrubia a niekoľko metrov bude prechádzať aj cez mestský pozemok s následným napojením
na mestskú prípojku. Kapacitne kanalizačná prípojka, čo preveroval u Západoslovenskej
vodárenskej spoločnosti je postačujúca, požaduje však súhlas mesta, ako majiteľa, aby
prípojku mohli schváliť.
MVDr. Balážová upozornila na sťažovanie sa obyvateľov bytovky na tento rok
zrekoštruovanú kanalizáciu, že bola zle urobená a či určite bude kapacitne postačovať.
Okrem toho uviedla, aby sa vykonala fotodokumentácia stavu pozemku pred a po realizácii
prípojky.
Ing. Bacigalová uviedla, že kanalizačná prípojka bola urobená dobre, voda, ktorá vytekala a
vytápala pivnice je voda zo zvodu zo strechy. Vytápa ich aj z dôvodu, že dvor nie je
odvodnený, čo nemá so zrekonštruovanou kanalizačnou prípojkou nič spoločné.
Ing. Jedlovský uviedol, že je potrebné vydať súhlas k ohláseniu drobnej stavby - kanalizačnej
prípojky, ktorý vydá odd. majetko-právne a podpíše primátor mesta. Je to súhlas s použitím
pozemku vo vlastníctve mesta.
Ing. Holub upozornil, aby sa pozemok po uložení prípojky dal do pôvodného stavu.
Pani Križanová uviedla, že po vydaní oznámenia drobnej stavby, bude potrebné zo strany
stavebníka pána Vaňu požiadať mesto o rozkopávkové povolenie v ktorom budú mestom
tieto podmienky uvedené.
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Následne dala predsedníčka komisie hlasovať.
Hlasovanie: Za: 7, Proti:

O,

Zdržal sa hlasovania:

O

Záver:
Komisia odporúča aby odd. majetkovo-právne vydalo súhlas s použitím pozemku v
majetku mesta na vybudovanie kanalizačnej prípojky pre vydanie oznámenia drobnej
stavby a rozkopávkového povolenia v ktorom je potrebné uviest' podmienku uvedenia
pozemku do pôvodného stavu. Zároveň sfotodokumentovať stav pozemku pred a po
realizácii prípojky.
K bodu 6/ Žiadosť o montáž meračov tepla - Box Club Zlaté Moravce
MVDr. Balážova uviedla, že si pamätá, že predmetná vec bola už v minulosti preberaná aj
s riaditeľom mestského podniku Službyt Petrom Sendlayom a pýta sa ako sa daná vec riešila.
Pani Križanovú uviedla, že prerokovať v komisii výstavby predmetný bod žiadalo odd.
majetkovo-právne a žiadne iné podklady neboli priložené.
Ing. Holub uviedol, že pán Sendlay im povedal, že nie je problém tam merače umiestniť, čím
budú vedieť koľko tepla spotrebujú. Nie je to však také jednoduché, lebo merače by sa museli
potom umiestniť po celom objekte. Okrem toho pri vykurovaní vznikajú straty, ktoré je
potrebné prepočítavať. Ďalej uviedol, že k spotrebe tepla robila správu Ing. Vaškovičová,
koľko je radiátorov, meračov, pričom náklady sú cca. 3.350,- €a v budove sú namontované
termostatické ventily.
MVDr. Balážová uviedla, že v každom prípade je požiadavka zmysluplná, ale závisí to od
finančných prostriedkov mesta a preto by sa mala k tomuto vyjadriť skôr finančná komisia.
Následne dala predsedníčka komisie hlasovať.
Hlasovanie: Za: 7, Proti:

O,

Zdržal sa hlasovania:

O

Záver:
Komisia odporúča montáž meračov tepla pre BoClub Zlaté Moravce za podmienky
odsúhlasenia finančnou a majetkovou komisiou.
K bodu 7/ Žiadosť o úpravu verejného priestranstva (dvor na ul. 1.mája 4-6-8) - SVB
Spoldom
Ing. Bacigalová uviedla k predmetnému bodu, že úprava tohto dvora by musela byt'
prevedená aj s odvodnením, v opačnom prípade úprava nepomôže.
Pani Križanová uviedla, že na rekonštrukciu nádvoria bola vypracovaná projektová
dokumentácia, ale ešte v roku 2011 a bola v nej zahrnutá aj rekonštrukcia kanalizačnej
prípojky, ktorá bola už zrealizovaná.
Ing. Holub uviedol, že terén dvora bol upravovaný a zavážaný štrkom, čo po dlhom čase
spôsobilo, že terén sa zvýšil a je vo výške vstupu do bytového domu.
MVDr. Balážová navrhla dať vypracovať prieskum trhu na uvedenú úpravu dvora tak ako sa
dalo na kanalizáciu a následne posunúť do finančnej komisie, či by sa našli finančné
prostriedky. Následne dala predsedníčka komisie hlasovať.
Hlasovanie: Za: 7, Proti:

O,

Zdržal sa hlasovania:

O

Záver:
Komisia odporúča k uvedenej úprave verejného priestranstva vykonať prieskum trhu,
čiže predpokladanú hodnotu zákazky.
K bodu 8/ Žiadosť o opravu chodníka na ul. Prílepská - Eugen Jančo
Pán Čechovič uviedol, že obrubník je v tej časti už nižší ako cesta. Pokiaľ by sa vyrovnala len
dlažba na chodníku, situáciu by to neriešilo.
Komisia v dôsledku nedostatku finančných prostriedkov predmetnú opravu chodníka
navrhuje zahrnúť do rozpočtu mesta na rok 2018.
s

Hlasovanie: Za: 6, Proti:

O,

Zdržal sa hlasovania:

O

Záver:
Komisia odporúča opravu chodníka na ul. Prílepská zahrnúť do rozpočtu mesta na rok
2018.
K bodu 9/ Žiadosť o vydanie súhlasu s prístavbou k RD v o v lastníctve m esta Zlaté
Moravce - Mário Rafael
Pani Križanová oboznámila členov k omisie so záverom k omisie m ajetku, ktorá neodporúča
vydať súhlasné stanovisko na prístavbu k rodinnému domu súpisné čísl o 829, postaveného na
parcele registra „C'' č. 75614 vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce a zároveň vydať súhlasné
stanovisko na vybudovanie vodovodnej a kanal izačnej prípojky do rodinného domu, ktorého
stavebníkom by mal byť Mária Ra ael , na základe povolenia Západoslovenskej vodárenskej
spol očnosti, a.s ..
Ing. Jedl ovský uviedol , že k prístavbe nepostačuje súhl as mesta, musí byť vysporiadané
vlastníctvo k pozemku. Ak by sa mesto rozhodl o stavebníkovi pozemok odpredať, až potom
by mohol požiadať o stavebné povol enie. Mesto však pozemok odpredať nechce.
Komisia na zákl ade skutočnosti, že Mária Rafael nie j e v l astníkom p ozemku p are č . 753/3,
navrhla neodporučiť prístavbu k rodinnému domu a zároveň odporúča vybudovanie prípojok
do rodinného domu.
Hlasovanie: Za: 6, Proti:

O,

Zdržal sa hlasovania:

O

Záver:
Komisia neodporúča prístavbu rodinného domu súp. č. 829, nakoľko stavebník nie je
vlastníkom pozemku, parcely č. 753/3 a v zmysle zákona nemôže dôjsť k vydaniu
stavebného povolenia. Zároveň však odporúča vydať súhlasné stanovisko na
vybudovanie vodovodnej a kanalizačnej prípojky do rodinného domu súp. č. 829,
postaveného na parcele č. 753/4.
K bodu 10/ Rôzne
1. MVDr. Balážová položila otázku pánovi Čechovičovi, kedy prebehne výsadba na ul.
Tekovská na základe petície občanov, kde bolo povedané, že sa to bude riešiť v septembri,
októbri..
Pán Čechovič sa vyjadril, že nie je problém stromy vysadiť, ale kým stromy nevyrastú sa
problém nerieši a ľudia sa budú aj naďalej sťažovať oprávnene.
MVDr. Balážová však uviedla, že ľudia sa na neporiadok sťažujú už od roku 2004 a od vtedy
by stromy boli narástli.
Pán Čechovič ďalej uviedol, že v tejto časti by bolo ideálne vybudovať ľahkú montovanú
halu, čím by bol problém vyriešený na trvalo. Za plotom TSM je pásmo zelene, ktorá patrí
mestu a výsadba by bola vhodnejšia za plotom, čím by sa vytvorila jedna línia stromov.
Výsadbu stromov konzultoval s pánom Požgajom zo Štátnej ochrany prírody, ktorý tiež
odporučil vysadiť stromy za plot TSM. V prípade, že by sa však rozhodlo o vybudovaní
haly, stromy vysadené v areály by sa museli vytrhať. O tejto možnosti sa rozprával aj s pani
Orolínovou, ktorá sa vyjadrila, že čo sa týka vybudovania haly, že by petíciu stiahli do tej
doby, pokiaľ sa nevyjasní, či mesto dá finančné prostriedky na jej vybudovanie.
MVDr. Balážová navrhla spoločné stretnutie s petičiarmi so spísaním ďalšieho riešenia.
2. Pán Klučiar uviedol, že obyvatelia bytovky na ul Staničná sa mu kázali spýtať, či je
pravda, že smetné nádoby na ul. Staničná, pred bytovým domom sa majú premiestňovať na
druhú stranu, to znamená k rozostavanému skeletu pána Orovnického, niekde za činžák.
Preto sa chce na to spýtať pána Čechoviča. Obyvatelia bytovky s tým ale nesúhlasia, aj keď
pozemok pod smetnými nádobami, kde teraz sú, je vo vlastníctve obyvateľov bytovky.
Ing. Bacigalová sa vyjadrila, že na mieste bola s pánom primátorom a je rada, že táto otázka
bola predložená, nakoľko požiadavka o premiestnenie smetných nádob, ktorú predniesol
pán Širuček, vyznela ako požiadavka obyvateľov bytovky, ktorí s tým súhlasia.
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Pán Klučiar ďalej uviedol, že on si zas myslel, že návrh o preloženie prišiel zo strany mesta
a riešením problémov s neporiadkom okolo stojiska by bolo uzavretie priestranstva okolo
smetných nádob tak, ako je to v iných mestách, čím by sa predišlo neporiadku okolo nich
a zabráneniu toho, aby tam prinášali smeti ľudia s iných častí mesta a vraj aj z iných obcí.
Pán Čechovič uviedol, že prvá otázka pána Širučeka bola, či sa tam môže vybudovať kryté
stojisko. Potom povedal, že je to ich pozemok. Pánovi Širučekovi bolo povedané, že na ich
pozemku si môžu so súhlasom mesta na základe ohlásenia vybudovať stojisko sami. Ďalej
pán Širuček uviedol, že by bolo dobré, keby to stojisko bolo na inom mieste.
Pán Čechovič ho však upozornil, že v takomto prípade, keby malo byť stojisko na pozemku
mesta sa uzavretie stojísk bude musieť riešiť komplexne v rámci celého mesta.
MVDr. Balážová upozornila, že pri akomkoľvek riešení, ktoré bude vykonávať mesto je
potrebné, aby sa vyjadrovali občania aspoň nadpolovičnou väčšinou. A až potom následne
riešiť.
3. MVDr. Balážová položila ešte otázku pánovi Čechovičovi, či by bolo možné osadiť
osvetlenie na ul. Odbojárov, ktoré predniesli občania na výbore mestskej časti. Predmetnú
požiadavku bude potrebné však riešiť na mieste a stretnutie bude dohovorené telefonicky.
4. Ing. Gábriš položil otázku pánovi Čechovičovi ohľadom skládky.
Pán Čechovič uviedol, že momentálne je stiahnutá vrchná vrstva, obnažený je asi 80 m pás
s tým, že sa začali navážať prvé vrstvy na rekultiváciu starej skládky. Bohužiaľ v dôsledku
nepriaznivého počasia sú práce asi 4 dni zastavené. Momentálne sa buduje podľa projektu
nová panelová cesta. Projekt je k nahliadnutiu na odd. investičnej výstavby a hospodárskej
činnosti u Ing. Bacigalovej.
K bodu 1 1/ Diskusia
V rámci diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných členov komisie.
K bodu 12/ Záver
20. zasadnutie Komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia ukončila
predsedníčka komisie - MVDr. Balážová a poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie
ukončila.

V Zlatých Moravciach: 25. 09. 2017

MVDr. Marta Balážová
predsedníčka komisie

............../.�
.. �......:. . . .... . . . . . .
.

Zapísala:

.

.

. .

Jana Križanová
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Prezenčná listina
z 20. zasadnutia
Komisie výstavby územného plánovania a životného prostredia
konaného dňa 25. 09. 2017 o 15:30 hod.

Predseda komisie:

MVDr. Marta Balážová
Členova komisie:

Vladimír Klučiar
MUDr. Oto Balco
Ing. Marek Holub
Ing. Ivan Jedlovský
Ing. Ján Valach
Ing. Ľubomír Gábriš

Prizvaní:

PaedDr. Dušan Husár -primátor mesta
Ing. Marián Kováč - prednosta MsÚ
JUDr. Alžbeta Esterková-hlavný kontrolór
Ing. Júlia Bacigálová- ved. odd. inv. výst. a hospod. činnosti
Eduard Čechovič - poverený zastupovaním riaditeľa TSM
M:Projekcia, s.r.o.- Juraj Moška

�

···············

······ · ··

Poslanci MsZ Zlaté Moravce:

Ing. Ján Adamec
Mgr. Michal Cimmerman
JUDr. Pavel Dvonč
PaedDr. Klaudia Ivaničová
Ivan Madola
RNDr. Jozef Paluška
PaedDr. Pavol Petrovič
Mgr. Roman Šíra
Ing. Karol Švajčík
Mgr. Denisa Uhrínová
PharmDr. JUDr. Ivona Vicianová
PaedDr. Ida Ďurčeková
Marian Tomajko

Sekretár komisie:

Jana Križanová

.........../�·········

