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NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITE ĽSTVA 
DŇA  11.02.2015 

 
K bodu :                      Územný plán mesta Nemšová - Zmena uznesenia č. 114 zo dňa   

                       25.01.2012 z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Nemšová                                        
Spracoval:   Ing. Soňa Prílesanová  
Predkladá:    Ing. Soňa Prílesanová  
Schválil:  Ing. Iveta Jurisová –prednostka MsÚ 
Materiál obsahuje :      Dôvodovú správu   
                                       Výpis z uznesenia č. 114 zo dňa 25.012012. 
Počet výtlačkov:     20 
Rozdeľovník:      členovia MsZ – 13 x  
                                        primátor mesta 

                            prednostka MsÚ, hlavná kontrolórka 
                            MsÚ - odd. správne, soc. vecí, podnikania, ŽP a kultúry  
                            MsÚ – odd. finančné a správy ms. majetku  
                            MsÚ – odd. výstavby 

        Vedúci VPS, m.p.o. 
Prerokované 
 
a) na zasadnutí Komisie ŽP a výstavby dňa 28.1.2015, ktorá zobrala na vedomie informáciu 
o vypracovaní žiadosti o dotáciu na nový územný plán mesta Nemšová a navrhla nové lokality 
v rámci riešenia III. etapy územnoplánovacej dokumentácie. 
_____________________________________________________________________________ 

Návrh na uznesenia 
 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu mení uznesenie   
 č. 114 zo dňa 25. januára  nasledovne: 
 
v časti A/ Berie na vedomie: 
za bod 5 dopĺňa  bod 6 v znení: 
6. Informáciu o príprave žiadosti o poskytnutie dotácie na spracovanie ÚP dokumentácie mesta 
Nemšová - III. a IV. etapu územnoplánovacej dokumentácie t.j. na Koncept riešenia územného 
plánu a Návrh územného plánu vo výške 80 % oprávnených nákladov podľa § 3 ods. 2 zákona č. 
226/2011 Z. z. v rozsahu dodatku č. 3 zmluvy o dielo a harmonogram plnenia jednotlivých etáp 
územnoplánovacej dokumentácie. 
 
v časti B/ schvaľuje 
 text bodu B/2 a B/3  sa nahrádza  novým textom v znení: 
2. Záväzok mesta Nemšová o tom, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej 
dokumentácie potrvá najviac 3 roky odo dňa uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie na 
spracovanie Územnoplánovacej dokumentácie mesta Nemšová s Ministerstvom dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR. 
3. Spolufinancovanie vo výške min. 20% oprávnených nákladov na účel dotácie podľa § 2 zákona 
č. 226/2011 Z. z. t.j. na koncept riešenia územného plánu obce a návrh územného plánu obce vo 
výške min. 6696, €.  
 
 
 
 



v časti C/ ukladá 
text bodu  C/1 a nahrádza novým textom v znení: 
1. Zabezpečiť vypracovanie a podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na spracovanie Územného 
plánu mesta Nemšová - III. a IV. etapu Územného plánu mesta Nemšová. 
 
 

Dôvodová správa 
K bodu č. 10 : Územný plán mesta Nemšová - Zmena uznesenia č. 114 zo dňa   
                         25.01.2012 z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Nemšová. 
 
 
1. Predmet : Zmena Uznesenia MsZ č. 114 zo dňa 25.januára 2012, ktorým sa schválilo zadanie 

Územného plánu mesta Nemšová – január 2012, proces obstarávania a schvaľovania ÚP 
dokumentácie a spolufinancovanie vo výške min 20 % oprávnených nákladov na účel dotácie 
na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie z  Ministerstva dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR.  

 

2. Dôvod : Potreba dokončenia III. a IV. etapy nového Územného plánu mesta Nemšová a nutnosť 
nového znenia uznesenia z dôvodu podania žiadosti o poskytnutie dotácie na spracovanie 
územnoplánovacej dokumentácie na Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR a odsúhlasenie 
spolufinancovania vo výške min. 20% oprávnených nákladov na účel dotácie z rozpočtu mesta. 
Mesto sa podaním žiadosti pokúsi získať finančné prostriedky formou dotácie vo výške 26 784, €.  
 
3. Ďalšie informácie: príloha č. 1 je kópia schváleného uznesenia MsZ č. 114 z 25.1.2012 
Navrhuje sa  zmena Uznesenia č. 114 zo dňa 25. januára v znení: 
 
A/ berie na vedomie 
Dopĺňa A/ berie na vedomie o bod 6 v znení: 
bod 6. Informáciu o príprave žiadosti o poskytnutie dotácie na spracovanie ÚP dokumentácie 
mesta Nemšová - III. a IV. etapu územnoplánovacej dokumentácie t.j. na Koncept riešenia 
územného plánu a Návrh územného plánu vo výške 80 % oprávnených nákladov podľa § 3 ods. 2 
zákona č. 226/2011 Z. z. v rozsahu dodatku č. 3 zmluvy o dielo a harmonogram plnenia 
jednotlivých etáp územnoplánovacej dokumentácie. 
 
B/ schvaľuje 
Mení celý bod B/2 a nahrádza ho znením: 
2. Záväzok mesta Nemšová o tom, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej 
dokumentácie potrvá najviac 3 roky odo dňa uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie na 
spracovanie Územnoplánovacej dokumentácie mesta Nemšová s Ministerstvom dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR. 
 
Mení celý bod B/3 a nahrádza ho znením: 
3. Spolufinancovanie vo výške min. 20% oprávnených nákladov na účel dotácie podľa § 2 zákona 
č. 226/2011 Z. z. t.j. na koncept riešenia územného plánu obce a návrh územného plánu obce vo 
výške min. 6696, €.  
 
C/ ukladá 
Mení celý bod C/1 a nahrádza ho znením: 
1. Zabezpečiť vypracovanie a podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na spracovanie Územného 
plánu mesta Nemšová -. III. a IV. etapy Územného plánu mesta Nemšová. 
 
 
 
Vypracovala: Ing. Soňa Prílesanová ................................... 


