
 

 

 

 

 

 

 

 

Formulár č.F. 248/0 

Vec:     Komisia pre životné prostredie – 2. 

Zapísal:     Martincová, VOŽP 

Miesto stretnutia:     poslanecká miestnosť na MsÚ 

Dátum stretnutia:     9.8.2011 

Prítomní:     podľa prezenčnej listiny 

Priebeh stretnutia:       

 

1. Ing. Biesová zvolala na 9.8.2011 o 16.30 hod. druhé zasadnutie Komisie pre ŽP. Okrem 

členov komisie, boli pozvaní aj ďalší poslanci MsZ, ako aj prednostka Ing. Páleníková 

a referentka ORP Ing. Kollárová. 

2. Stretnutie otvorila predsedkyňa komisie, kde oznámila body rokovania: 

1. zmeny a doplnky ÚPD (konkrétne malá vodná elektráreň /MVE/)– legislatívny postup  

2. Rôzne 

 

      3. Na začiatku stretnutia predsedkyňa komisie požiadala Ing. Kollárovú o objasnenie legislatívneho   

postupu pri zmenách a doplnkoch k územnému plánu mesta.  

 

A/ Vysvetlenie Ing. Kollárovej všeobecne k procesu: 

Územný plán mesta sa schvaľuje na 50 rokov, prehodnocuje sa každé 4 roky, posledné prehodnotenie 

bolo v roku 2009, najbližšie bude až v roku 2012. Iniciátorom zmeny alebo doplnenia môže byť podľa 

zákona akákoľvek fyzická alebo právnická osoba. Obstarávateľom zmien územno-plánovacej 

dokumentácie (ÚPD) je mesto, ktoré uzatvára so žiadateľom zmluvu o spolupráci, kde je okrem iného 

uvedené, že znáša všetky náklady spojené s vypracovaním dokumentácie. Takisto je upozornený na 

skutočnosť, že návrh zmeny nemusí byť schválený MsZ. Ing. Kollárová vysvetlila, že tento proces 

podlieha dvom hlavným zákonom a to stavebnému zákonu a zákonu o posudzovaní vplyvov na ŽP, 

kde sa posudzujú tak činnosti ako aj strategické dokumenty. Správa o hodnotení strategického 

dokumentu podlieha zákonu o posudzovaní vplyvov na ŽP. Doteraz predložené pripomienky boli 

okrem stanoviska CHKO kladné, jedine stanovisko KÚŽP bolo nejednoznačné. 

 

B/ Predsedkyňa komisie, žiadala o vysvetlenie legislatívneho postupu na úrovni mesta / MsZ, čo je 

štandardné, čo vyplýva zo zákona príp. ako sa bude postupovať zo strany mesta pri obdobných 

zámeroch v budúcnosti.  

Vysvetlenie Ing. Kollárová, Ing. Páleníková: 

Neexistuje konkrétny zákonne stanovený postup, ktorý by deklaroval presný postup, t.j. či musí byť 

zámer vypracovania zmeny ÚPD vopred schválený MsZ alebo nie. Prednostka MsÚ sa jasne vyjadrila, 

že v prípade požiadavky na zmenu a doplnenie ÚPD zo strany žiadateľa (FO alebo PO), bude zámer 

zmeny ÚPD najskôr schválený MsZ, a to pred spustením ďalšieho procesu. MsZ sa bude informovať 

o každej žiadosti o zmenu a doplnenie ÚPD vopred.  MsZ bude schvaľovať zámer na vypracovanie 

zmeny ÚPD. 

 

4. Následne komisia začala konkrétne preberať problematiku MVE. V Žiari nad Hronom sú dva profily, 

a to v Žiari pri Farskej lúke a v časti Šáš. Podhradie pod hradom. Členovia komisie modelovali 

situáciu, v prípade, že záverečné stanovisko Obvodného úradu odporúča alebo neodporúča schváliť.   
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5. Členovia komisie sa zaujímali, aké stanovisko zastáva mesto vo vzťahu k realizácii MVE, v prípade, 

že občania žijúci v Šáš. Podhradí priamo ovplyvnení potenciálnou výstavbou MVE, nebudú súhlasiť 

s jej realizáciou. Prednstka MsÚ zopakovala vyjadrenie primátora Mgr. Černaja, mesto bude stáť za 

názormi svojich občanov. Ak dotknutí občania nebudú súhlasiť s výstavbou, mesto bude stáť za ich 

názorom a stanoviskom. 

 

6. Situácia počas záplav – Ing. Biesová sa zaujímala o fakt, aké činnosti sa vykonali počas 

povodňových zásahov týkajúce sa potoka. Potok bol vyčistený zo strany mesta čiastočne od 

najväčších prekážok. Správcom potoka sú Štátne lesy SR. Lesy sa vyjadrili, že vyčistili potok, 

nedostali sa len pod mostíky pred domami občanov. Okrem toho je potrebné zlikvidovanie 

samonáletu.  

 

7. Všeobecne riešenie žúmp a septikov v Šáš.Podhradí. 

 

8. Na záver bola riešená otázka p.  Šebestiána, ktorý sa dopytoval, ako má konať v snahe vyriešiť 

situáciu – získanie súhlasného stanoviska od energetikov pre nadstavbu obytného priestoru. Členovia 

komisie navrhli, aby sa občan obrátil na prednostku MsÚ so žiadosťou o pomoc pri  vyvolaní stretnutia 

medzi mestom, energetikmi a jeho osobou. 

 

8. Na záver sa predsedkyňa komisie poďakovala zúčastneným za prítomnosť a aktívnu účasť.  

 

Súčasťou zápisnice je aj prezenčná listina. 

 

Komisia zo dňa 9.8.2011 bola ukončená o 20.00 hod. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záver stretnutia:      

Viď. Text zápisnice 
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Úlohy:      

Viď. Text zápisnice 

 

 

 

 


