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Dôvodová správa 

                                                                                       

k bodu programu:  
 
 
                       

I. Informatívna správa o spracovaní a prerokovaní Návrhu Územného plánu mesta Banská 
Bystrica a Koncepcie mesta Banská Bystrica v oblasti tepelnej energetiky sa predkladá na  
základe rámcového plánu predkladania materiálov. 

 

II. Danú problematiku upravuje zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znp. a vyhláška MŽP SR č.55/2001 Z.z. o územnoplánovacích 

podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. Obstarávateľom Územného plánu mesta 
Banská Bystrica je Mesto Banská Bystrica, ako orgán územného plánovania prostredníctvom 
Útvaru hlavného architekta mesta Banská Bystrica , osoby spôsobilej na obstarávanie ÚPP a 

ÚPD.  Spracovateľom  je Ateliér pre výskumnú a projektovú činnosť v oblasti architektúry, 
územného rozvoja, ekológie a informatiky AUREX s.r.o., Dúbravská cesta 9, Bratislava, 
hlavný riešiteľ autorizovaný architekt Ing.arch. Dušan Kostovský. 

 

III. Materiál   je v súlade s PHSR 2007-2013 a s príslušnými akčnými plánmi v strategickom 
cieli č. 4 - životné prostredie a technická infraštruktúra a je obsiahnutý v opatrení 4.1.2.2. 

 

IV. Materiál je finančne zabezpečený prostredníctvom programového rozpočtu v prvku 1.2.2 

územné plánovanie. 
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MATERIÁL 

 

Informatívna správa o spracovaní a prerokovaní Návrhu Územného plánu mesta Banská 

Bystrica a Koncepcie mesta Banská Bystrica v oblasti tepelnej energetiky 

 
 

Mesto Banská Bystrica, ako príslušný orgán územného plánovania, podľa ustanovenia § 16 zákona č. 

50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, je obstarávateľom územnoplánovacej dokumentácie 

„Územný plán mesta Banská Bystrica“ a „Koncepcia mesta Banská Bystrica v oblasti tepelnej 

energetiky.  
Na základe pokynov, vydaných Mestom Banská Bystrica ako obstarávateľom ÚPD  a pracovných 

rokovaní,  spracovateľ zabezpečuje  dopracovanie Návrhu ÚPN mesta Banská Bystrica podľa  
pokynov na dopracovanie. 

Od predloženia predchádzajúcej informatívnej správy na 8. zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
v Banskej Bystrici dňa 08.novembra 2011  v procese prerokovania a  obstarávania Návrhu Územného 
plánu mesta Banská Bystrica a Koncepcie mesta Banská Bystrica v oblasti tepelnej energetiky 

nedošlo k  pracovným rokovaniam.   

Spracovateľ ÚPN mesta Banská Bystrica - AUREX s.r.o. Bratislava, podľa záverov pracovného 

rokovania dňa 23.09.2011,  dodal ku kontrole Návrh ÚPN mesta Banská Bystrica v elektronickej 

forme v termíne  03. novembra 2011, ku ktorému Mesto Banská Bystrica ako obstarávateľ 

územnoplánovacej dokumentácie vzniesol požiadavky na dopracovanie Návrhu. 

Pracovné podklady pre dopracovanie návrhu sa priebežne odovzdávajú elektronicky. 

Koncepcia rozvoja mesta Banská Bystrica v oblasti tepelnej energetiky v tlačenej aj elektronickej 

forme bola dodaná dňa 28.októbra 2011. Závery „koncepcie“ budú zaperacované do záväznej 

časti nového územného plánu mesta Banská Bystrica. 

Návrh ÚPN mesta Banská Bystrica v tlačenej forme na zverejnenie bude dodaný spracovateľom  

do 02.12.2011. 
   
 
 
 
 
 
 
  Vypracoval: Ing. Kymanová, ÚHA mesta Banská Bystrica                     
                      dňa:  22. 11. 2011         


