
Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia 
a obnovy kultúrnych pamiatok 

Zápisnica 
z 1. zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo v malej zasadačke MsÚ v Zlatých Moravciach, 

ul. 1. mája č.2 (1. poschodie), dňa 05. 02. 2015 o 16:00 hod. 

Prítomní: 

Ospravedlnení: 

Prizvaní: 

Program: 
1. Otvorenie 

podľa priloženej prezenčnej listiny 

Ing. Ľubomír Gábriš 

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

2. Prejednanie návrhu na pozíciu predsedu a podpredsedu komisie výstavby, územného 
plánovania, životného prostredia a obnovy kultúrnych pamiatok 

3. Oboznámenie s novými informáciami týkajúcich sa projektov a činností v priestoroch 
firmy TROY A v priemyselnom parku na u. Továrenská, Zlaté Moravce 

4. Informácia o stanovisku Mesta Zlaté Moravce k Zmenám a doplnkom č. 1 Územného 
plánu regiónu Nitrianskeho kraja 

5. Informácia o Stavebnej uzávere v priemyselnom parku na ul. Továrenská, Zlaté 
Moravce 

6. Rôzne 
7. Diskusia 
8. Záver 

K bodu 1/ Otvorenie 
Zasadnutie otvorila členka komisie z radov poslancov MVDr. Balážová a všetkých 
prítomných privítala. Skonštatovala, že zo 7 členov komisie je prítomných 6 a z toho dôvodu 
je komisia spôsobilá rokovať. Ospravedlnil sa Ing. Ľubomír Gábriš. 

K bodu 2/ Prejednanie návrhu na pozíciu predsedu a podpredsedu komisie výstavby, 
územného o plánovania, životného prostredia a obnovy kultúrnych pamiatok 
Členovia komisie sa dohodli, že na schválenie do zasadnutia MsZ bude predložený návrh na 
pozíciu predsedu komisie MVDr. Balážová. Na pozíciu podpredsedu bol navrhnutý Ing. 
Holub, ktorého komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a obnovy 
kultúrnych pamiatok zvolí na svojom nasledujúcom zasadnutí. 

K bodu 3/ Oboznámenie s novými informáciami týkajúcich sa projektov a činností 
v priestoroch firmy TROVA v priemyselnom parku na u. Továrenská, Zlaté Moravce 
MVDr. Balážová k tomuto bodu požiadala Ing. Valacha o informáciu týkajúcu sa projektov 
a činností v priestoroch firmy TROY A, ktoré boli predložené na OÚ Zlaté Moravce, odbor 
starostlivosti o ŽP. Ing. Valach podal informáciu, že spoločnosť BESTIME, s.r.o., so sídlom 
Šancová 6, Bratislava predložila zámer: Kombinovaná výroba elektriny a tepla Zlaté 
Moravce. Po preskúmaní žiadosti bola spoločnosť vyzvaná na doplnenie podania. Predmetná 



výzva na doplnenie sa vrátila späť s informáciou, že uvedený adresát je neznámy. Nakoľko 
spoločnosť doplnenie v určenej lehote nepredložila, bude dňom 6.2.2015 konanie ukončené. 
MVDR. Balážová informovala, že na 6.2.2015 je zvolané na MsÚ stretnutie medzi 
vedením mesta a zástupcom spoločnosti TROY A, kde položí prítomnému zástupcovi 
spoločnosti TROYA otázku, do akej miery je spoločnosť informovaná o predmetnom zámere 
spoločnosti BESTIME. 

K bodu 4/ Informácia o stanovisku Mesta Zlaté Moravce k Zmenám a doplnkom č. 1 
Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja 
S predmetným bodom informovala MVDr. Balážová členov komisie, že v rámci 
prerokovania Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja bolo 
v určenej lehote zaslané stanovisko Mesta Zlaté Moravce, ako dotknutej obce a podané 
požiadavky na zapracovanie do predmetných zmien a doplnkov. Požiadavky sa týkali hlavne 
zabráneniu vybudovania spaľovne v meste Zlaté Moravce a požiadavka na zachovanie 
nemocruce. 

K bodu 5/ Informácia o Stavebnej uzávere v priemyselnom parku na ul. Továrenská, 
Zlaté Moravce 
K tomuto bodu podala informáciu p. Križanová, ktorá prečítala Úradný záznam, zapísaný 
v rámci stavebného konania „ Návrhu na vydanie rozhodnutia o stavebnej uzávere" za 
prítomnosti osoby zastupujúcej spoločnosť WFF DREVOTES, splnomocnenej spoločnosťou 
TROYA , ako účastníka konania. 

K bodu 6/ Rôzne 
Neboli predložené ďalšie podnety ani požiadavky. 

K bodu 7/ Diskusia 
V rámci diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných členov komisie. 

K bodu 8/ Záver 
MVDr. Balážová poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila. 

V Zlatých Moravciach: 11. 02. 2015 
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Zapísala: Jana Križanová 
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MVDr. Marta Balážová 
člen komisie 


