
Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia 

Zápisnica 
z 6. zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo v malej zasadačke MsÚ v Zlatých Moravciach, 

ul. 1. mája č. 2 (I. poschodie), dňa 24. 08. 2015 o 15:30 hod. 

Prítomní: 

Prizvaní: 

Program: 

1. Otvorenie 

podľa priloženej prezenčnej listiny 

Ing. Serafina Ostrihoňová (primátorka mesta) 
Ing. Miroslav Šlosár (prednosta MsÚ) 
p. Štefan Minár 

2. Informácia o účasti členov komisie na zasadnutí 
3. Schválenie programu zasadnutia komisie 
4. Kontrola plnení záverov z predchádzajúceho zasadnutia komisie 
5. Prerokovanie akčného plánu PHSR 
6. Prerokovanie žiadosti firmy Štefan Minár ŠIPS 
7. Prerokovanie návrhu na zrušenie uznesenia č. 47/2015 
8. Prerokovanie návrhu na zrušenie uznesenia č. 69/2015 
9. Rôzne 
1 O. Diskusia 
11. Záver 

K bodu 11 Otvorenie 
Zasadnutie otvorila a viedla predsedníčka komisie MVDr. Balážová a zároveň všetkých 
prítomných privítala. 

K bodu 2/ Informácia o účasti členov komisie na zasadnutí 
K účasti členov komisie predsedníčky komisie MVDr. Balážovej oznámila ospravedlnenie 
MUDr. Balca a zapisovateľky p. Križanovej z neúčasti na zasadnutí komisie. 

K bodu 3/ Schválenie programu zasadnutia komisie 
MVDr. Balážová oboznámila prítomných s programom podľa pozvánky a následne dala 
hlasovať o schválení predloženého programu komisie . 

. Za: 5 
Zdržali sa: O 



Boli proti: O 

Záver: Predsedníčka komisie MVDr. Balážová skonštatovala, že predložený program zasadnutia 
komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia bol schválený. 

K bodu 41 Kontrola plnení záverov z predchádzajúceho zasadnutia komisie 
K predmetnému bodu programu p. Klučiar zdôraznil urgentné riešenie bodu/4 z 5. zasadnutia 
komisie o nadobudnutie pozemku do vlastníctva Mesta Zlaté Moravce, časť pozemku parcely 
registra „C" č. 1538/1, k. ú. Zlaté Moravce. MVDr. Balážová uviedla, že predmetná 
problematika sa rieši v spolupráci s oddelením správy majetku mesta. 
Ostatné závery komisie boli splnené. 

K bodu 5/ Prerokovanie akčného plánu PHSR 
Členovia komisie prerokovali plán PHSR a stanovili poradie priorít: 

1. Zberný dvor 2015 -OP kvalita ŽP 
2. Výstavba bytových domov 
3. Zvýšenie energetickej efektívnosti verejných budov - ZUŠ, kino Tekov, mestský úrad, 

štadión (bývalý Calex), materské a základné školy (opakovať každoročne) 
4. Rozšírenie mestského cintorína 
5. Okružná križovatka pri mestskom úrade 
6. Revitalizácia zelene 
7. Vnútrobloková obnova sídlisk - IROP 

MVDr. Balážová dala hlasovať o schválení programu PHSR a poradí navrhnutých priorít. 

Za: 6 
Zdržali sa: O 
Boli proti: O 

Záver: Predsedníčka komisie MVDr. Balážová skonštatovala, že predložený plán PHSR so 
stanovenými prioritami bol schválený. 

K bodu 61 Prerokovanie žiadosti firmy Štefan Minár ŠIPS 
K predmetnému bodu sa v zmysle dôvodovej správy vyjadril p. Minár a požiadal o vydanie 
súhlasu mesta pre spoločnosť VEGOMARKETING, s.r.o., Banská Bystrica, o opätovné 
osadenie informačného zariadenia na pôvodné miesto verejného osvetlenia na Továrenskej ulici, 
pre firmu - ŠIPS Štefan Minár. Predsedníčka komisie dala následne hlasovať o vydaní súhlasu 
mesta. 

Za: 6 
Zdržali sa: O 
Boli proti: O 

Záver: Predsedníčka komisie MVDr. Balážová skonštatovala, že komisia výstavby, územného 
plánovania a životného prostredia súhlasí s predloženým súhlasom mesta o opätovné osadenie 
informačného zariadenia spoločnosti ŠIPS Štefan Minár na pôvodné miesto. 



K bodu 7 / Prerokovanie návrhu na zrušenie uznesenia č. 47 /2015 
MVDr. Balážová informovala členov komisie o návrhu zrušenia predmetného uznesenia, ktoré 
z dôvodu obstarávania územného plánu stratilo svoju opodstatnenosť a dala hlasovať o zrušení 
uznesenia č. 47/2015. 

Za: 6 
Zdržali sa: O 
Boli proti: O 

Záver: Predsedníčka komisie MVDr. Balážová skonštatovala, že komisia výstavby, územného 
plánovania a životného prostredia súhlasí so zrušením uznesenia č. 47/2015. 

K bodu 8/ Prerokovanie návrhu na zrušenie uznesenia č. 69/2015 
MVDr. Balážová informovala členov komisie o návrhu zrušenia predmetného uznesenia, ktoré 
z dôvodu odstúpenia od zmluvy s predchádzajúcim spracovateľom územného plánu stratilo svoju 
opodstatnenosť. 

Za: 6 
Zdržali sa: O 
Boli proti: O 

Záver: Predsedníčka komisie MVDr. Balážová skonštatovala, že komisia výstavby, územného 
plánovania a životného prostredia súhlasí s o zrušením uznesenia č. 69/2015. 

K bodu 9/ Rôzne 
V rámci bodu bolo prerokované: 
11 MVDr. Balážová predniesla požiadavku p. Minára o nesenie bezpečnosti pri výjazde z 
križovatky na Továrenskej ulici a ulici Rázusova, nakoľko pri výjazde osobných áut z Rázusovej 
ulice je nedostatočný výhľad z dôvodu stojacich áut pred predajňou Husqvarna. Členmi komisie 
bolo navrhnuté, že predmetná požiadavka bude posunutá do komisie dopravy. 

Záver: Predsedníčka komisie MVDr. Balážová skonštatovala, že predmetnú požiadavku komisia 
predloží na riešenie do komisie dopravy. 

2/ Člen komisie p. Klučiar predniesol požiadavku občanov na opravu chodníka vedúceho na most 
cez Hostiansky potok na ulici Rovňanova. V rámci prerokovania bolo konštatované, že správu 
chodníkov a miestnych komunikácií majú v kompetencii technické služby. 

Záver: Komisia vzala na vedomie a postúpi predmetnú požiadavku Technickým službám Mesta 
Zlaté Moravce. 

3/ Ing. Holub predniesol požiadavku na kontrolu zdravotného stavu stromov v mestskom parku, 
v k.ú. Prílepy z dôvodu, že dňa 28. 07. 2015 bez poveternostných vplyvov spadol v parku gaštan. 
Nakoľko sa tam pohybujú obyvatelia a najmä deti, je potrebné vzniknutú situáciu operatívne 
riešiť. Pri prerokovaní bolo konštatované, že starostlivosť o zeleň a stromy majú v kompetencii 
záhradnícke služby. 



Záver: Komisia vzala na vedomie a postúpi požiadavku na Záhradnícke služby Mesta Zlaté 
Moravce o prieskum nákladov spojených s kontrolou zdravotného stavu stromov v predmetnej 
lokalite. 

K bodu 1 O/ Diskusia 
V rámci diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných členov komisie. 

K bodu 11/ Záver 
MVDr. Balážová poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila. 

V Zlatých Moravciach: 24. 08. 2015 

Zapísala: MVDr. Marta Balážová 

MVDr. Marta Balážová 
predsedníčka komisie 



Prezenčná listina 

z Komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia 

zo dňa 26.08.2015 (streda} 15,30 hod. 

Meno a priezvisko 

MVDr. Marta Balážová, predseda komisie 

Vladimír Klučiar 

.--
MUDr. Oto Balco os. 7if}vf?JJ ~e&ý 

Ing. Marek Holub 

Ing. Ivan Jedlovský 

Ing. Ján Valach 

Ing. Ľubomír Gábriš 

Prizvaní: 

Ing. Serafína Ostrihoňová, primátorka mesta 

Ing. Miroslav Šlosár, prednosta Msú 

Štefan Minár 

/ 
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Podpis 


	Zápisnica zo 6. zasadnutie komisie výstavby, ÚP a ŽP-24.8.2015
	Prezenčmá listina zo 6. zasadnutia komisie výstavby, ÚP a ŽP

