
 

  

 č. 30 
zo zasadnutia MsZ dňa 20. 10. 2009 

o schválení 
 Zmien a doplnkov č. 4  Územného  plánu  mesta  Nováky 

 
Mestské zastupiteľstvo Nováky :  

 
I. Berie na vedomie: 

1. Návrh zmien a doplnkov č. 4  Územného plánu Mesta Nováky, v zmysle zákona 
o územnom plánovaní č. 50/1976 v platnom znení, ktoré vypracoval AGS ATELIÉR 
Prievidza, hlavný riešiteľ Ing. arch. Gabriel Szalay, autorizovaný architekt, s kolektívom 
spolupracovníkov v roku 2008, 

2. Stanovisko Krajského stavebného úradu v Trenčíne zo dňa 28.7.2009 pod číslom KSU 
2009-532/ 2143 -4/KV o preskúmaní súladu návrhu zmien a doplnkov č. 4 územného plánu 
mesta Nováky s územnoplánovacou dokumentáciou vyššieho stupňa a so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi,  v zmysle § 25 ods. 1 zákona č. 50 / 76 Z. z. v platnom znení. 
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II. Schvaľuje: 

1. Návrh zmien a doplnkov č. 4  Územného plánu Mesta Nováky, v zmysle zákona 
o územnom plánovaní č. 50/1976 v platnom znení, ktoré vypracoval AGS ATELIÉR 
Prievidza, hlavný riešiteľ Ing. arch. Gabriel Szalay, autorizovaný architekt, s kolektívom 
spolupracovníkov v roku 2008, a vymedzuje ich záväznú časť, ktorá je súčasťou  všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Nováky. 

2. "Vyhodnotenie stanovísk orgánov a organizácií, fyzických a právnických osôb a verejnosti, 
uplatnených počas prerokúvania zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu mesta Nováky,“ t.j. 
návrh obstarávateľa na rozhodnutie o námietkach a pripomienkach, ktoré tvorí prílohu tohto 
uznesenia. 

3. Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2009, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmien 
a doplnkov č. 4 Územného plánu mesta Nováky a dopĺňa  VZN č. 29/1996 a VZN č. 5/2006.  

Hlasovanie: 

Za: Bittara, Oršula, Petriska, Pivarči, Theis, Horná, Grman, Trojan, Majerský, Zaťko 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
  
III. Ukladá: 
Schválené zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu mesta Nováky budú uložené na Mestskom 
úrade v Novákoch, krajskom stavebnom úrade v Trenčíne a na stavebnom úrade. 

 

Hlasovanie za uznesenie ako celok: 

Za: Bittara, Oršula, Petriska, Pivarči, Theis, Horná, Grman, Trojan, Majerský, Zaťko 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
  
 

 

 

 

Ing. Dušan Šimka                                                                                Ing. Ján Martina 

primátor mesta                                                                                      prednosta úradu 

 

 

 

 

                                                             Ing. Ladislav Bittara 

                                                                   overovateľ 
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