
ZÁPISNICA 

Z rokovania predstavenstva združenia účastníkov pozemkových úprav 

Prečín 

27.1.2022, 9:00 hod, kultúrny dom Prečín 

 

Body programu: 

1. Prerokovanie návrhu Miestneho územného systému ekologickej stability (MÚSES) 
2. Prerokovanie návrhu Všeobecných zásad  funkčného usporiadania územia (VZFU) 

 

Členovia predstavenstva združenie účastníkov pozemkových úprav Prečín: 

  

Prítomní:      8 

1. Anton Lagíň  starosta obce (predseda) 

2. Ing. Alojz Kaššák 

3. Ing. Ondrej Bajza, PhD. (zapisovateľ) 

4. František Bírošík  

5. Anton Poliček st.  

6. Miroslav Políček (podpredseda) 

7. František Chudý 

8. Bc. Iveta Vačková  

Ospravedlnení:      3 

1. Ing. Ján Kuric, LESY SR š.p. 

2. Ing. Peter Igaz, SPF 

3. Ing. František Blaško 

 

Neospravedlnení:      0 

Hostia (bez hlasovacieho práva): 

1. GEODÉZIA UHLÍK s.r.o. ( Ing. Vladimír Uhlík, Ing. Beata Uhlíková, Doc. RNDr. Eva 

Pauditšová, PhD.) – zástupcovia zhotoviteľa projektu 

2. Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor, Ing. Žaneta  Mejsnarová, 

Mgr. Veronika Pirošová – zástupcovia správneho orgánu 

Prizvané organizácie: 

1. Slovenská správa ciest, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina 1, ospravedlnený Ing. 

Peter Bakaľa, 



2. Hydromeliorácie, š.p., , Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211 – ospravedlnený 

p. Patrik Hanták 

3. POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a. s., Nová 133, 017 01 

Považská Bystrica 1, p. Ján Šipek 

4. Štátna ochrana prírody SR, SCHKO Strážovské vrchy, Orlové 189, 017 01 

Považská Bystrica 1 -Mgr. Jana Smatanová, Ing. Ivana Kalafusová 

5. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 1- 

Ing. Stanislav Svatík ospravedlnený 

6. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1, 

ospravedlnený 

7. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26, ospravedlnený, 

Jozef Kiša, 

8. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Nábr. I. Krasku 3/834, 921 80 

Piešťany 1, Bc. Norbert Jurčaga 

9. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 

 

Priebeh rokovania: 

Starosta obce a predseda predstavenstva Anton Lagíň, privítal prítomných členov 

predstavenstva a hostí, predstavil program rokovania. Členovia predstavenstva program 

rokovania schválili. Predseda predstavenstva skonštatoval, že predstavenstvo je  

uznášaniaschopné a otvoril rokovanie.  

Zástupca zhotoviteľa Vladimír Uhlík uviedol, že každý účastník rokovania dostal dopredu 

emailom grafické podklady na rokovanie v PDF formáte (Návrh MÚSES a Návrh VZFU). 

Bod programu 1. Prerokovanie návrhu Miestneho územného systému ekologickej 

stability (MÚSES) 

V prvom bode programu oboznámila zástupkyňa zhotoviteľa Eva Pauditšová, účastníkov 

s dopracovaným návrhom MÚSES, do ktorého boli zapracované požiadavky ŠOP SR, Správy 

CHKO Strážovské vrchy  zaslané emailom resp.listom Janou Smatanovou.  

V návrhu MÚSES sú zapracované všetky prvky ochrany prírody, ktoré požadovala zapracovať 

ŠOP: 

a) CHKO Strážovská vrchy 

b) SKCHVÚ Strážovské vrchy 

c) SKÚEV Strážovská vrchy 

d) Prírodná pamiatka Prečínska skala 

e) Chránený areál Svarkovica 

f) Nadregionálny biokoridor (NRBk) 

g) Regionálny biokoridor (RBk) 

h) Miestny biokoridor (MBk) 

i) Geofondové lokality (GL) 



Boli zapracované aj 2 terestrické biokoridory (miesta prechodu zveri, tzv. nezastavateľné 

plochy), jeden v časti Kartúska je súčasťou biokoridoru, ktorý bol o danú plochu zväčšený v 

porovnaní s návrhom RÚSES. 

V návrhu MÚSES sú všetky plochy spresnené na základe vykonaného merania 

v predchádzajúcich etapách projektu a danej mierky v porovnaní s RÚSES-om. 

Prvky z MÚSES-u budú prevzaté do návrhu VZFU.  

Podľa jej slov je územie obce Prečín dostatočne chránené existujúcou zákonnou úpravou 

(CHKO Strážovské vrchy, NATURA 2000 a pod.). Nebudú sa teda navrhovať žiadne nové 

prvky územných systémov ekologickej stability (biocentrá, biokoridory, interakčné prvky).  

Do VZFU sa prevezmú len existujúce prvky, ktoré sú už súčasťou existujúcich územných 

systémov ekologickej stability.  

Vyjadrenia k návrhu MÚSES: 

ŠOP, Správa CHKO Strážovské Vrchy (Jana Smatanová) 

• Pracovníci ŠOP odprezentovali na mapovom podklade novo-navrhované genofondové 

lokality z rozpracovaného RÚSES-u ( k dňu 27.01.2022 neschválený) 

• Prebehla intenzívna diskusia k novým navrhovaným genofondovým lokalitám.  

• Medzi novo-navrhované genofondové lokality patria: meander toku Bodianka, meander 

Domanižanka, meander Počarovského potoka, Roháč, Medzivŕščie, Háje, Líščí potok, 

Počarovské, Sokolín, meander Bieleho potoka, Vysoká, Predevsie a iné. ( mapový 

podklad v prílohe).  

Členovia Predstavenstva (prítomní podľa prezenčnej listiny) 

Členovia predstavenstva v diskusií vyjadrili prevažne názor, že nesúhlasia s vyhlásením 

nových genofondových lokalít v návrhu MÚSES, mimo už existujúcej chránenej lokality 

Svarkovica.  

Eva Pauditšová (zástupkyňa zhotoviteľa) navrhla: 

• Novo-navrhované genofondové lokality nebudú do MÚSES na účely PPU prevzaté.  

• Na plochách neprevzatých novo-navrhovaných genofondových lokalít, budú v rámci 

MÚSES na účely PPU navrhnuté konkrétne manažmentové opatrenia, ktoré budú 

skonzultované s pracovníkmi CHKO Strážovské vrchy a vlastníkmi, tak aby boli 

v súlade so záujmami vlastníkov pozemkov. 

• S týmto názorom a riešením sa stotožnili členovia predstavenstva  

• Ďalej upozornila na rozpor Územného plánu obce Prečín (ÚPoP) a navrhovaných 

opatrení MÚSES v lokalite Kartúska.   

• Schválený ÚPoP rieši túto lokalitu ako vhodnú pre výstavbu, avšak v zmysle opatrení 

MÚSES je v tejto lokalite umiestnený terestrický biokoridor (migračná trasa) pre 

migráciu zveri.  



• Dôležitosť umiestnenia bikoridoru podporili v diskusií p. Kaššák a p. Políček, nakoľko 

podľa ich slov v tejto lokalite dochádza k častým kolíznym situáciám medzi zverou 

a vozidlami. 

• Po ukončení PPÚ bude aktualizovaná ÚPD v časti Kartúska. V tejto časti bude zmenený 

návrh funkčného využitia územia, t.j. zmenšená plocha s funkciou prevažnej výstavby 

rodinných domov.  Odsúhlasená bola šírka migračnej trasy od hranice k.ú. cca 200m.  

• Potreba umiestnenia terestrických biokoridorov (migrácia zveri) je aj v lokalite Dlhé 

brody a Pod Čelom, v tomto zmysle bude dopracovaný návrh MÚSES 

Okresný úrad, odbor životného prostredia (Ľubomíra Smatanová) 

• Na výrub drevín rastúcich mimo lesa, mimo zastavaného územia obce je kompetentný 

na vydanie súhlasu okresný úrad, odbor životného prostredia.  

• Je potrebné postupovať podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 

 

Záver z diskusie:  

Nižšie uvedené požiadavky na doplnenie do MÚSES boli akceptované a budú zapracované do 

návrhu MÚSES : 

• Novo-navrhované genofondové lokality z RÚSES okresu Považská Bystrica ( k dňu 

27.01.2022 neschválený) nebudú do MÚSES na účely PPU prevzaté (okrem existujúcej 

chránenej lokality Svarkovica).  

• Na plochách genofondových lokalít budú v rámci MÚSES na účely PPU navrhnuté 

konkrétne manažmentové opatrenia, ktoré budú skonzultované s pracovníkmi CHKO 

Strážovské vrchy a vlastníkmi, tak aby boli v súlade so záujmami vlastníkov pozemkov. 

• V časti Kartúska bude zmenený návrh funkčného využitia územia, t.j. zmenšená plocha 

s funkciou prevažnej výstavby rodinných domov. V  tejto lokalite bude umiestnený 

terestrický biokoridor (migračná trasa) pre migráciu zveri v šírke migračnej trasy od 

hranice k.ú. cca 200m.  

• V lokalite Dlhé brody a Pod Čelom budú umiestnené terestrické biokoridory (migrácia 

zveri).  

Bod programu 2. Prerokovanie návrhu Všeobecných zásad  funkčného usporiadania 

územia (VZFU) 

V druhom bode programu oboznámili zástupcovia zhotoviteľa, Vladimír Uhlík a Beata 

Uhlíková, účastníkov s dopracovaným návrhom VZFU, ktorého obsahom  sú verejné zariadenia 

a opatrenia a spoločné zariadenia a opatrenia. 

Následne zástupcovia zhotoviteľa oboznámili členov Predstavenstva a prizvaných zástupcov 

organizácií s dopracovaným návrhom VZFU, do ktorého boli zapracované všetky požiadavky  

členov predstavenstva ako aj požiadavky organizácií, ktoré zaslali k projektu PPÚ Prečín. 

Návrh VZFÚ obsahuje: 

Verejné zariadenia a opatrenia: 



a)  zariadenia na rekreáciu - nie sú 

b)  športové zariadenia – futbalové ihrisko, cyklotrasy 

c)  zariadenia na dodávku pitnej vody, pre rozvod vody, na zachytávanie a úpravu vody – 

vodovody v správe Považská vodárenská spoločnosť,  

d)  čistenie odpadových vôd, stokové siete - kanalizácie v správe Považská vodárenská 

spoločnosť, 

e)  skládky tuhého komunálneho odpadu – nie sú, 

f)  cestné komunikácie okrem poľných ciest a lesných ciest – cesta číslo II/517 Považská 

Bystrica - Rajec, cesta číslo III/1987 Prečín-Bodiná, cesta číslo III/1988 Počarová spojka 

v správe TSK 

g)  ďalšie verejné zariadenia a opatrenia – vodné toky a plochy v správe SVP, plochy pre 

IBV, plochy pre KBV (bytový dom), plochy pre vznik amfiteátra, plochy pre rozšírenie 

cintorína, trasy technickej infraštruktúry, rozvodové a prenosové siete a ich ochranné 

pásma (rozvody elektrickej energie, rozvody plynu, hydromelioračné zariadenia), plocha 

určená na cvičisko pre dobrovoľných požiarnikov, plocha určená pre vytvorenie 

zberového dvora pre všetky komodity, okrem biologicky rozložiteľného odpadu 

Spoločné zariadenia a opatrenia: 

a)  cestné komunikácie (poľné  cesty a lesné cesty) slúžiace na sprístupnenie pozemkov a 

súvisiace stavby (mosty, priepusty, železničné priecestia a pod.) – návrhy na poľné a lesné 

cesty (bez zmeny, rekonštrukcia alebo nové), plochy pre vytvorenie parkoviska pri 

cintoríne 

b)  protierózne  opatrenia  slúžiace  na  ochranu  pôdy  pred  veternou  eróziou  a vodnou  eróziou 

a súvisiace stavby (zatrávnenia, zalesnenia,  vetrolamy, vsakovacie pásy,  terasy,  prehrádzky a 

prieľahy) – poľné a lesné cesty s priľahlými priekopami budú slúžiť aj na účely 

protierozívnej ochrany a ochranu pred vodou 

c) opatrenia  na  ochranu  životného prostredia,  ktoré spočívajú hlavne vo  vytvorení  

ekologickej stability a podmienok biodiverzity krajiny (biokoridory, biocentrá, interakčné 

prvky, sprievodná zeleň)  – nenavrhujú sa v zmysle bodu programu 2 tejto zápisnice 

d)  vodohospodárske opatrenia,  ktoré zabezpečujú krajinu  pred prívalovými vodami a 

podmáčaním a zabezpečujú zdroj vody  na krytie vlahového deficitu (nádrže, poldre, 

odvodnenia a závlahy) – nádrže, suchý polder, odvodňovací kanál 

Vyjadrenia k návrhu VZFU: 

Stredoslovenská Distribučná, a.s. Mgr. Anna Rechtoríková, (listom dňa 30.11.2021), Ing. 

Zdenka Strmisková (emailom dňa 27.1.2022) 

SSD, a.s. súhlasí s pripomienkami  

• V predmetnom k.ú. Prečín sa nachádzajú nadzemné i podzemné vedenia v správe SSD, 

a.s., ktoré je potrebné rešpektovať a od ktorých je v prípade výstavby potrebné dodržať 

ochranné pásmo v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. a pri vonkajších vedeniach je 

potrebné zároveň dodržať manipulačný priestor min. 1 m od podperných bodov 

• V budúcich zastavovaných lokalitách požadujeme aby boli riešení podzemné VN a NN 

vedenia a trafostanice kioskové resp. kompaktné 



• V prípade požiadavky na prekládku energetických zariadení je potrebné tieto riešiť 

v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. § 45 

• Ďalší stupeň dokumentácie je potrebné predložiť na odsúhlasenie na SSD, a.s. 

Stanovisko k predmetnému VZFU Prečín bolo zo strany Stredoslovenskej distribučnej, a.s. 

(ďalej "SSD, a.s.") odosielané v 11/2021 na OÚ Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor. 

Z uvedeného sa zástupcovia spoločnosti SSD, a.s. predmetného stretnutia nezúčastnia. 

Trenčiansky samosprávny kraj, Stanislav Svatík, ref. odd. dopravy (emailom dňa 

26.1.2022): 

• Dobrý deň, dňa 27.1.2022 sa nemôžeme zúčastniť prerokovania VZFU k.ú. Prečín (a 

asi aj k.ú. Počarová, nakoľko ste zaslali podklady) zasielame nasledovné stanovisko 

• TSK je v k.ú. Prečín vlastníkom ciest číslo  II/517 Považská Bystrica - Rajec, číslo 

III/1987 Prečín - Bodiná spojka a číslo III/1988 Počarová spojka a v k.ú.  Počarová  ciest 

číslo III/1988 Počarová spojka a číslo III/1989  Zemianska Závada spojka. bez 

vysporiadaných pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve SPF, Obce a fyzických osôb.  

• TSK požaduje zachovanie týchto ciest a oddelenie pozemkov pod ich cestným telesom 

v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách z dôvodu 

pravdepodobnosti ich majetkovoprávneho usporiadania po schválení  pozemkových 

úprav. 

Hydromeliorácie, š.p., Patrik Hanták (emailom dňa 26.1.2022), Ing. Petra Mindová 

(listom 17.3.2021): 

• K PPÚ Prečín sme sa vyjadrovali listom č. 1464-2/120/2021 zo dňa 17.03.2021 

• Predmetné stanovisko žiadame zapracovať do VZFUÚ PPÚ Prečín.  

• V k.ú. Prečín evidujeme krytý kanál OK 3 (evid. č. 5307 110 007). Nebudeme 

požadovať pridelenie pozemku pod kanálom, nakoľko sa jedná o podzemnú vodnú 

stavbu. Uvedený krytý kanál žiadame rešpektovať.  

• Zároveň prehlasujeme, že nebudeme súhlasiť s prípadným zaradením jestvujúcich, resp. 

novo-navrhovaných spoločných zariadení v rámci predmetného projektu PPÚ 

Prečín do našej správy. 

O2 Slovakia, s.r.o. (listom dňa 18.11.2021): 

• V záujmovom území sa nachádzajú siete, objekty alebo zariadenia v správe O2 Slovakia 

s.r.o.  

• K predloženej projektovej dokumentácii nemáme pripomienky.  

• Na stožiari TOWERCOM-u na p.č. CKN 1020/2 je zariadenie O2. 

OTNS, a.s. správca siete SWAN (listom dňa 15.11.2021): 

V záujmovom území sa nenachádza podzemná sieť spoločnosti SWAN, a.s. a ani spoločnosť 

SWAN neplánuje podzemnú telekomunikačnú sieť v tejto obci. 

Slovenský pozemkový fond Ing. Peter Igaz (emailom dňa 25.01.2022), (list zo dňa 

26.1.2022 elektronicky doručený dňa 28.1.2022): 



Dobrý deň, ospravedlňujem sa z neúčasti na pracovnom rokovaní predstavenstva Združenia 

účastníkov pozemkových úprav Prečín, ktoré sa má uskutočniť dňa 27.01.2022. K návrhu 

VZFUÚ uvádzam nasledovné: 

• SPF požaduje, aby výmera vlastníctva obce, ktorá v súčasnosti tvorí existujúce spoločné 

zariadenia a opatrenia bola použitá na tieto opatrenia.  

• Tento princíp je potrebné zachovať aj pri iných vlastníkoch resp. správcoch. Uvedené 

je potrebné uviesť v bilanciách plôch návrhu VZFUÚ.  

• V prípade potreby vysporiadania pozemkov v zmysle § 11 ods. 24 zákona č. 330/1991 

Zb. v znení neskorších predpisov je možné použiť pozemky vo vlastníctve štátu.  

• Po spracovaní návrhu všeobecných zásad funkčného usporiadania územia Vás žiadam 

o jeho zaslanie na tento e-mail spolu s bilanciami plôch, z ktorých bude zrejmé na aké 

zariadenia budú použité plochy vo vlastníctve štátu v správe SPF.  

• SPF zašle v najbližšom období vyjadrenie k potrebe ponechania výmery vo vlastníctve 

štátu pre potreby plnenia reštitučných náhrad. V k. ú. Prečín by malo ísť o výmeru 1,50 

ha. 

• SPF požaduje ponechať vo vlastníctve štátu  pozemky vo výmere 1,5 ha v k.ú. Prečín 

na zabezpečenie požiadaviek vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych 

predpisov na účely plnenia reštitučnej náhrady za pozemky nevydané v rámci konania 

podľa zákonov NR SR č. 229/1991 Zb. a č, 503/2003 Z.z. 

SPP-Distribúcia, a.s., Jozef Kiša (listom  dňa 27.1.2022) 

• V záujmovom území sa nachádzajú plynárenské zariadenia : VTL plynovod DN500 

PN63 (žltá línia), STL miestne siete (zelená línia) 

• Ochranné pásmo plynárenského zariadenia : áno 

• Bezpečnostné pásmo plynárenského zariadenia : áno 

• SPP-D podľa zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v znení neskorších predpisov súhlasí 

s realizáciou vyššie uvedených činností (Pozemkové úpravy) za dodržania zákonných 

podmienok 

Považská vodárenská spoločnosť a.s.,  Ján Šipek (osobná účasť) 

Súhlasíme s návrhom. Trasy vodovodov a kanalizácií sú prevzaté z digitálnych podkladov, 

poskytnutých PVS a.s..  

• Naša spoločnosť je vlastníkom nehnuteľností v katastrálnom územní Prečín vedených 

na LV č. 347, konkrétne v extraviláne sa nachádzajú pozemky: 

• Pozemok registra C KN par.č. 910, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 3893m2 na predmetnom pozemku sa nachádza stavba s.č. 439 a areál 

vodojemu.  

• Zároveň extravilánom k.ú. Prečín prechádzajú inžinierske siete vo vlastníctve alebo 

prevádzkovaní PVS a.s.: 

o Skupinový vodovod – SKV OC DN 500 



o Skupinový vodovod – SKV LT DN 350 

o Katódová ochrana skupinových verejných vodovodov 

o Verejný vodovod PVC DN 110 

o Verejný vodovod LT DN150 

o Verejný  vodovod PE DN 110 

o Kanalizačné potrubie PVC DN 300 

• ďalej Vás upozorňujeme na ochranné pásma verejných vodovodov a kanalizácií 

v zmysle príslušnej legislatívy (1,5m do 500mm, 2,5m nad 500mm),  

• ďalej na dodržiavanie povinnosti vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu 

a kanalizácie vyplývajúce zo stanovených ochranných pásiem.  

• Zároveň, žiadame aby sme boli informovaní ako jeden s účastníkov.  

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Nimnica Bc. Jurčaga (osobná účasť) 

• Zástupca SVP žiadal o majetkovoprávne vysporiadanie vlastníctva parciel pod 

Domanižankou a ostatnými doteraz majetkovoprávnymi nevysporiadanými vodnými 

tokmi.  

• Spracovateľ reagoval, že štát (SVP) nemá dostatočnú výmeru na pokrytie tohto 

vlastníctva. 

• SVP zváži podanie určujúcej žaloby na súd vo veci určenia vlastníctva pozemkov, ktoré 

sú súčasťou vodného toku.   

• SVP ďalej žiada doplniť do mapy priebeh „Štepnianskeho potoka“, po skutočnom 

zameraní v teréne. 

Členovia Predstavenstva (prítomní podľa prezenčnej listiny) 

• Prítomní členovia si postupne so zhotoviteľmi prešli všetky prvky VZFU.  

• Upresnila sa lokalizácia navrhovaných ďalších verejných zariadení a opatrení, 

uvedených v bode g).  

• Na mapovom podklade sa prešli všetky navrhované spoločné zariadenia a opatrenia 

• Osobitne sa prešli všetky existujúce aj  nové cestné komunikácie, prípadné drobné 

úpravy boli zhotoviteľom prítomným  vysvetlené 

• Niektoré trasovania ciest budú upravené v zmysle požiadaviek členov Predstavenstva.  

Záver z diskusie: 

Nasledujúce požiadavky na doplnenie do VZFU boli akceptované a budú zapracované do 

návrhu VZFU : 

• SVP žiada doplniť do mapy priebeh „Štepnianskeho potoka“, po skutočnom zameraní 

v teréne. 

• SPF požaduje, aby výmera vlastníctva obce, ktorá v súčasnosti tvorí existujúce spoločné 

zariadenia a opatrenia bola použitá na tieto opatrenia.  

• Tento princíp je potrebné zachovať aj pri iných vlastníkoch resp. správcoch. Uvedené 

je potrebné uviesť v bilanciách plôch návrhu VZFUÚ.  



• V prípade potreby vysporiadania pozemkov v zmysle § 11 ods. 24 zákona č. 330/1991 

Zb. v znení neskorších predpisov je možné použiť pozemky vo vlastníctve štátu.  

• SPF požaduje ponechať vo vlastníctve štátu  pozemky vo výmere 1,5 ha v k.ú. Prečín 

na zabezpečenie požiadaviek vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych 

predpisov na účely plnenia reštitučnej náhrady za pozemky nevydané v rámci konania 

podľa zákonov NR SR č. 229/1991 Zb. a č, 503/2003 Z.z. 

• Na základe požiadaviek členov predstavenstva sa upresnila lokalizácia navrhovaných 

ďalších verejných zariadení a opatrení, uvedených v bode g).  

• Niektoré trasovania ciest budú upravené v zmysle požiadaviek členov Predstavenstva 

Návrh uznesení:  

1. Predstavenstvo predbežne schvaľuje návrh MÚSES  (Miestny územný systém 

ekologickej stability) a odporúča dopracovať požiadavky vyplývajúce z dnešného 

rokovania 

2. Predstavenstvo predbežne schvaľuje návrh VZFU (Všeobecných zásad funkčného 

usporiadania územia) a odporúča dopracovať požiadavky vyplývajúce z dnešného 

rokovania 

Hlasovanie o uzneseniach (spoločne o všetkých bodoch):  

ZA:   8  

PROTI:   0  

ZDRŽAL SA:  0 

Účastníci sa dohodli na ďalšom postupe prác. 

• Na základe požiadaviek vyplývajúcich z dnešného rokovania bude zhotoviteľom 

definitívne dopracovaný návrh MÚSES a VZFU, 

• ďalšie rokovanie predstavenstva je naplánované na  02/2022,ktorého programom 

bude definitívne schválenie návrhu VZFU.  

Záver:  

Predseda predstavenstva skonštatoval, že uznesenia boli jednomyseľne schválené, všetky body 

rokovania tak boli vyčerpané a ukončil rokovanie predstavenstva. 

Na úplný záver sa predseda predstavenstva, zástupcovia zhotoviteľa a správneho orgánu 

poďakovali prítomným účastníkom rokovania za aktívnu účasť.  

Zúčastnení v zmysle prezenčnej listiny súhlasili s obsahom zápisnice.  

Zapisovateľ : Ing. Ondrej Bajza, PhD. 

Overovatelia:  František Birošík   

  Iveta Vačková   

Predseda : Anton Lagíň   


