Z á z n a m
z pracovného rokovania uskuto neného d a 13.5.1994 o 1100 hod.na
Obecnom úrade
P a l á r i k o v o
_________________________________________________________________
Pre potreby vypracovania
problémové okruhy :
1.)

2.)

3.)

4.)

ÚPN-SÚ

boli ujasnené nasledovné

Bytová výstavba :
- formou IBV a bytových domov. Realizácia bytovej výstavby
formou bytových domov je navrhovaná iba v jednej lokalite na
Slne nej ulici.
IBV je navrhovaná v ostatných lokalitách a ako krajné
možnosti boli vy lenené podmá ané územia na ploche medzi
Štefánikovou a Sládkovi ovou ulicou a v asti Štefánikovej
ulice blízko športového hriska s nutnou prekládkou VN.
Ob ianska vybavenos :
Hlavnými problémovými okruhmi boli : lokalizácia tržnice s
navrhovanými troma alternatívami :
1. - ihrisko za reštaura ným zariadením na Mierovej ulici,
2. - as parkoviska na Poštovej ulici
3. - as pozemku ved a budovy pošty na Poštovej ulici
lokalizácia
budovy
Oecného úradu - bola navrhovaná alternatívne v objekte
patriacom cirkvi na Hlavnej ulici, s ktorého využitím sa
po íta bu Charitný dom alebo Obecný úrad.
- funk ná nápl a využtie
objektu bývalého obchodného domu na Hlavnej ulici - uvažuje
sa s jeho využitím pre ú ely administratívnej budovy spolu s
pe ažným ústavom.
- funk ná nápl a využitie
objektu bývalých domácich potrieb na Štefánikovej ulici uvažuje sa s jeho využitím ako centrum oddychu a vo ného
asu (fitness, sauna, masáže ...) v náväznosti na susediaci
športový areál.
Rekreácia a šport:
Areál jestvujúceho parku pri osobitnej škole je navrhovaný
spolu s vodnou plochou pre využitie ako "Centrum oddychu a
zábavy" s doplnením o záhradné kino, tane ný parket, možnos
lnkovania a ob erstvenia.
V susedstve jestvujúcej ZŠ navrhujeme jestvujúci areál
využi pre potreby letného kúpaliska. Ke že tento priestor
sa nachádza mimo hranice zastavaného územia, doporu ujeme
jeho hranice zmeni .
Výroba a skladové hospodárstvo:
- t. . nie sú žiadne nároky na vy lenenie nových plôch pre
tieto ú ely. Je žiadúce intenzívnejšie využi jestvujúce
zariadenia a areály - s cie om rozšírenia nezávadnej výroby.

Z á z n a m
z jednania na Obecnom úrade Palárkovo, ktoré sa uskuto nilo d a
13.5.1994 o 900 hod.
_________________________________________________________________
Predmetom
jednania
bolo
upresnenie
a vyjasnenie si
majetko-právnych
vz ahov a
výh adových zámerov
dotknutých
inštitúcií - vlastníkov vä ších pozemkov v intraviláne obce
Palárkovo slúžiacich ako podklad pre projektanta pri spracovávaní
návrhu ÚPN-SÚ Palárikovo.
Prítomní -

pod a prezen enj listiny.

Zástupcovia jednotlivých zú astnených inštitúcií informovali
o svojom vlastníckom
ev. užívate skom vz ahu
k predmetným
nemovitostiam nachádzajúcich sa v zastavanom území obce a o
svojich potencionálnych investi ných zámeroch.
JEDNOTA -

vlastní pozemok za sochou sv. Vendelína - atraktívna
poloha pred vstupom do kaštie a, pripúš a možnos
odpredaja tohoto priestoru obci

-

je ochotná rokova o poskytnutí priestoru pre potreby
tržnice na pozemku s obchodným domom.

-

vlastní pozemok okolo kostola a fary, kde uvažuje s
rekonštrukciou hospod. objektu na kluby a sadu pre
vlastné potreby

-

v objekte bývalej školy na Hlavnej ul. uvažuje so
zriadením charitného domu, ev. je ochotná o jeho
využití jedna
s predstavite mi obce
pre ú ely
Obecného útradu

-

doporu uje znovuužívanie starého cintorína v súlade s
hygienickými požiadavkami,
zárove
ponúka susedný
pozemok na rozšírenie cintorína.

CIRKEV

PO NOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO
- nemá žiadne investi né
zámery v území. V
asti
udovítov vlastní hospodársky
dvor s
iasto nými
využitím pre chov hovädzieho dobytka.
Mimo zastavaného územia obce Palárikovo v záp. asti
vlastní ve ký hospodársky dvor s chovom hovädzeho
dobytka (700 ks) a ošípaných (300 ks), tu dochádza k
negatívnym ú inkom pôsobenia
živo íšnej výroby a
rodinnú zástavbu v zastavanom území obce - žiadúce je
vzájomné zladenie oboch záujmov.
V
asti Križovany vlastní
alší hospodársky dvor
(skladové hospodárstvo), ktorý poskytuje ako prenájom
pre spracovanie rýb a výkup a skladovanie zeleniny.
alší areál v Križovanoch pôvodne užívaný pre chov

dobytka ošípaných je t. . prázdny - neuvažuje
pre živo íšnu
výrobu. Možnos
využitia
v
prenájmu.

sa už
rámci

ŠTÁTNE LESY
- sú užívate om historického kaštie a spolu s ang.
parkom, ktorého alšie využitie je treba upresni
alej sú
vlastníkmi
areálu
ved a fary, areálu
mechaniza ného strediska, ako i niektorých
alších
iasto ne zalesnených resp. zatrávnených plôch v
rámci zastavaného územia obce.
- sú ochotné poskytnú
plochy v ich užívaní bu na
prenájom alebo odpredaj na základe vy atia z LPF.
ŠTÁTNY MAJETOK
- nemá rozsiahlejšie investi né zámery. V rámci svojich
areálov, hospodárskych dvorov, skladov, mech. stredísk
- pozd ž
Remeselníckej ulice, uvažuje
prevažne s
pôvodným využitím resp. diel ím prenájmom.
- mimo intravilánu vlastní hospodárske dvory Žofia a
Piková, ktoré sú na alej
funk né bez zmeny ich
funk ného využitia.
OBEC
-

vlastní nasledujúce pozemky:
areál nového cintorína s domom smútku, areál MŠ a
pri ahlého pozemku na Hviezdoslavovej ulici, pozemok s
parkom na Štúrovej ulici, pozemky s bytovými domami na
Mládežníckej ulici, pozemok
vodárne na Dukelskej
ulici, areál s parkom medzi ulicou Padlých hrdinov a
ulicou Pod lipami, parkovisko oproti kultúrnemu domu,
pozemok MŠ
na Poštovej ulici,
as
pozemku za
kultúrnym
domom
na
Poštovej
ulici
a ostatné
komunikácie,
chodníky,
predzáhradky
a
parcely
vyzna ené na priloženej grafickej prílohe.

Všetky majetko-právne
a vlastnícke vz ahy
vyzna ené na grafickej prílhe - 1 x odovzdaná na

sú farebne
Obecný úrad.
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z prerokovania návrhu konceptu riešenia
" ÚPN-SÚ PALÁRIKOVO"
v štádiu spracovania, uskuto neného d a 25.5.1994 v zasada ke PD
P a l á r i k o v o
----------------------------------------------------------------Prítomní :

pod a prezen nej listiny

Spracovate
ÚPN-SÚ Palárikovo - Stapring a.s. Nitra predložil na prerokovanie návrh konceptu riešenia SÚ Paláríkovo a
asti udovítov v merítku 1 : 2880.
Spracovate
ÚPN-SÚ oboznámil
prítomných s navrhovaným
riešením, ktoré je navrhované v súlade s územno-hospodárskymi
zasadami a z PaR.
K predmetnej lokalite SÚ Palárikovo bol vypracovaný ÚSES kostra ekologickej stability katastrálneho územia.
Riešenie, ktoré predložil spracovate , vychádza z nových
hospodársko-ekonomických podmienok a opätovného sprioritnenia
súkromno-vlastníckych vz ahov, vytvára
a formuje kompozi ne
ucelený a funk ne vyvážený sídelný útvar umož ujúci pružne
reagova
na
ekonomicko-podnikate ské
zmeny.
Dominantnými
funkciami obce zostávajú obytná a hospodárska s pridruženými
drobnými podnikate skými aktivitami.
Postup riešenia :
1.) Bývanie - je dominantnou funk nou zložkou územia v rámci SÚ.
Nová výstavba bytov je navrhovaná formou IBV v jestvujúcich
prelukách a stavebných medzerách jestvujúcej zástavby, v
doplnení jednostranne
zastavaných jestvujúcich miestnych
komunikácií Krížna a Jánošiková, v pred žnení Budovate skej
ulice až po ulicu 1. mája a na súvislej ploche medzi
cintorínom
a Krížnou
ulicou. Celková
kapacita týchto
potencionálnych možností výstavby IBV je 257 domov.
V lokalite na Slne nej ulici je zvolená forma bytovej
výstavby formou bytových domov - 4 bytové domy po 4 byty,
iže 16 bytov.
Ako krajné možnosti výstavby IBV boli lokality Palárikovských
slanísk medzi Štefánikovou a Sládkovi ovou ulicou s kapacitou
23.
2.) Ob ianska vybavenos
Návrh neuvažuje so žiadnou ve kou výstavbou nových objektov
ob ianskej vybavenosti. Jestvujúca kapacita je posta ujúca,
je potrebné
rekonštruova
a znova oživi
jestvujúce
architektonicky zaujímavé staré objekty a da im adekvátnu
funk nú nápl .. Objekt bývalej starej školy na Hlavnej ulici
je majetkom cirkvi a po rekonštrukcii sa uvažuje s jeho
využitím pre ú ely charitného domu alebo sídla obecného
úradu.

Z h adiska koncepcie
tvorby
jadra
sídelného
útvaru
doporu ujeme tu uvažova s radnicou. Pre potreby rozvoja
aktivít
humanitného,
sociálneho,
charitatívneho
a
spolo ensko-kultúrneho
charakteru
navrhujeme
plochu
cirkevného
pozemku v bezprostrednom
susedstve
fary a
rímsko-kat.kostola.
S využitím objektu bývalého ochodného domu na Hlavnej ulici
sa uvažuje pre ú ely administratívneho charakteru spolu s
pe ažným ústavom. S objektom bývalých domácich potrieb na
Štefánikovej ulici sa uvažuje s jeho využitím ako centrum
oddychu a vo ného
asu (fitness, sauna, masáže ...) v
náväznosti na susediaci šporový areál.
Lokalizácia tržnice je navrhovaná v 3 alternatívach:
- ihrisko za budovou Miestnej polície na Mierovej ulici
- as parkoviska a pozemok Jednoty na Poštovej ulici
- as pozemku ved a budovy pošty.
Lokalizácia
erpacej
stanice
PHM
je
navrhovaná
na
Štefánikovej ulici , na pozemku, ktorý slúži pre ú ely výkupu
druhotných surovín.
Ostatná vybavenos je roztrúsená v zastavanom území obce, kde
zo svojich súkromných rodinných domov a pozemkov
dochádza
k rozvoju drobných podnikate ských aktivít.
3.) Výroba a po nohospodárstvo
Výroba má
takmer výlu ne po nohospodársky
charakter s
výnimkou stolárskej výkroby špecializovanej na výrobu paliet.
V zastavanom území obce sa nachádza nieko ko hospodárskych
dvorov patriacich bu
po nohospodárskemu družstvu, štátnym
lesom alebo štátnemu majetku. Žiadne
alšie plošné nároky na
rozšírenie týchto plôch nie sú požadované ani známe, naopak
dochádza ku zníženiu ich využívania ev.ku zmene funkcie.
Každý druh nových aktivít resp. výrobnej innosti v rámci
hraníc zastavaného územia musí sp a
požiadavky estetické,
hygienické a technické - s vylú ením negatívnych vplyvov na
svoje okolie.
4.) Šport a rekreácia
Pod a návrhu konceptu riešenia sa uvažuje so skvalitnením
jestvujúceho športového areálu okolo ulice P.Jilemnického.
Pre potreby letného kúpaliska navrhujeme zmenu jestvujúcej
hranice zastavaného územia obce.
Uvažujeme s dobudovaním jestvujúceho parku ved a osobitnej
školy a s vy istením vodnej plochy pre ú ely rekreácie a
zábavy (záhradné kino, tane ný parket, koncertné pódium,
ostrov, lnkovanie, ob erstvenie ...).
5 .) Zele
Možno ju rozdeli
- súkromná

do troch hlavných skupín :

- verejná
- historická - parková
Žiada sa ju doplni , rekonštruova a pravidelne ošetrova .
Zástupcovia spracovate a ÚPN-SÚ potom informovali prítomných
o riešení jednotlivých inžinierskych sietí:
1.) Doprava
Dopravná os sídelného útvaru je cesta III/06422 Šurany Ú any. Cesta je v dobrom stave. Závady - nevyhovujúce
polomery na križovatkách s cestami do osady Žofia a Dolné
Križovany, nevybudované zastávkové pruhy.
Vä šina miestnych komunikácií je v dobrom technickom stave.
Nevyhovujúce sa budú
rekonštruova . Nové komunikácie
budúcej IBV sa vybudujú pod a
normy
SN 73 61 10
Projektovanie miestnych komunikácií.

k
-

2.) Zásobovanie elektrickou energiou
Jestvujúce siete vyhovujú, budú potrebné niektoré prekládky a
v centre obce navrhujeme rezervova
plochu pre výstavbu
murovanej transformovne.
Projektant oboznámil prítomných za akých podmienok je možné
využi el. energiu pre potreby kúrenia v asti udovítov.
3.) Plynofikácia
K
projaktantom prednesenej
informáciii o
plynofikácii
Palárikova
neboli
pripomienky
ani
doplnky zo strany
prítomných. Projektant oboznámil
prítomných s možnos ou
plynofikácie asti udovítov vrátane ekonomickej náro nosti.
4.) Voda a kanalizácia
- Kanalizácia
ÚPN-SÚ v plnej miere rešpektuje a do svojho návrhu zahrnie
koncepciu odkanalizovania SÚ, ktorý v sú asnosti je v
realizácii (buduje sa tlaková kanalizácia z Palárikova do
OV Nové Zámky a pre erpávacia stanica v Palárikove). Návrh
budovania kanaliza nej siete bude sú as ou návrhu ÚPN-SÚ.
- Vodovod
ÚPN-SÚ zoh ad uje
stav vybudovaného vodovodu
v obci
Palárikovo (cez 70 % územia obce má vybudovaný vodovod) a
do svojho návrhu zahr uje rozšírenie vodovodnej siete v
zostávajúcei
asti obce a rešpektuje aj zásobovanie obce
Tvrdošovce z vodárenského areálu Palárikovo.
Sú as ou KR ÚPN-SÚ Palárikovo budú aj širšie vz ahy so
zdokumentovanými vodohospodárskymi zámermi mimo územia obce
Palárikovo.
Zo strany
prítomných odzneli nasledovné
vyjadrenia
pripomienky k návrhu konceptu riešenia ÚPN-SÚ Palárikovo:

a

Obecný úrad Palárikovo
a) doporu uje:
1.) alternatívne spracova
návrh riešenia umiestnenia tržnice
a umiestnenia S PHM
2.) vymedzi pozemky pre verejnoprospešné stavby:
2.1 - miestne komunikácie:
- spojnica
ulíc
Pivni ná,
Sládkovi ova,
Hviezdoslavova, Záhradnícka, Kuku ínova
- spojnica ul. J.Krá a, kpt.Nálepku
- pred ženie Budovate skej ul. (spojnica ul.Hlboká
a 1. mája)
2.2 - pre výstavbu murovaných trafostaníc v zastavanom
území
2.3 - pre výstavbu regula ných staníc plynu v Palárikoveudovítov
2.4 - pre S tlakovej kanalizácie
3.) alternatívne
rieši
zásobovanie Palárikovo- udovítov
plynom alebo elektrickou energiou
4.) R.D. Hlavná . 22 vl. Piklerová Helena - charakteristický
"sedliacky dom" navrhnú
za muzeálny exponát
udovej
architektúry
b) v zásade súhlasí :
s koncepciou návrhu konceptu riešenia ÚPN-SÚ Palárikovo.
Školská správa Nové Zámky
Jestvujúce kapacity školstva v obci Palárikovo sú doriešené.
alšie kapacity (ZVŠ, centrá vo ného
asu, i škola v prírode) si
osobitne nenárokujeme. V prípade potreby je možnos pre ich
zriadenie v jestvujúcich kapacitách.
Obvodný úrad životného prostredia Nové Zámky - odd. územného
rozvoja a štátnej stavebnej správy
Vzh adom na dôležitos lokality SÚ vo väzbe na urban.štruktúru
blízkeho okolia okresného mesta
je potrebné, aby doposia
spracované elaboráty ÚPN-SÚ (PaR), ÚHZ, boli predložené na
osobitné posúdenie Obvodnému úradu ŽP najmä z dôvodu, že úrad
zastupuje viac orgánov na úseku tvorby a ochrany ŽP.
Žiadame najmä, aby z dokladov boli zrejmé:
- širšie vz ahy SÚ
- prieskumy a rozbory celého katastrálneho územia, prípadne
blízkeho okolia
- odkazy na väzbu k spracovanému ÚPN-VÚC okresu
- koncepcia ÚSES okolia
- koncepcia rozhodujúcich zložiek tvorby a rozvoja SÚ (lesníctvo,
po nohospodárstvo, iné výroby, at )
- väzba na enviromentálnu politiku MŽP SR, na úseku územného
rozvoja SR a urbanistické princípy republiky a na úseku ochrany
ŽP.
Obvodný úrad životného prostredia Nové Zámky - odd. štátnej
vodnej správy a OO
- zoh adni prívod vody z vodojemu Palárikovo do obce Tvrdošovce

(t. . je vo výstavbe)
- zoh adni odvádzanie odpad. vôd z obce Tvrdošovce na OV Nové
Zámky cez Palárikovo (I. etapa Palárikovo - OV Nové Zámky t. .
vo výstavbe)
- koncept riešenia ÚPN-SÚ prerokova
aj s Povodím Váhu š.p.
Pieš any.
Obvodný úrad životného prostredia Nové Zámky - odd. št. ochrany
prírody vodného hospodárstva
Nako ko sú Palárikovské slaniská pod a návrhu preventívnych
opatrení ochrany prírody zaradené medzi územia a asti prírody s
predpokladom pre výhlásenie za chránené, nesúhlasíme s návrhom na
zástavbu tejto lokality individuálnou bytovou výstavbou, resp.
iným druhom záastavby.
Obvodný úrad - úsek dopravy a CH Nové Zámky a OSC Nové Zámky
S predloženým riešením územnoplánovacej dokumentácie súhlasíme s
tým, že :
1.) Nepožadujeme zmenu smerového vedenia št.cesty III/06422 ul.
Štefánikovej prechádzajúcej celou obcou Palárikovo
2.) Šírkové usporiadanie
št. cesty (ovplyvnené vybudovaním
chodníkov, autobusových zastávok, vjazdov, príp. odstavných
plôch) žiadame prerokova s UCHD Bratislava.
Obvodný úrad Nové Zámky - úsek ochrany a využívania PPF
Z h adiska
ochrany a
využívania PPF
nemáme výhrady vo i
navrhovanému riešeniu. Plochy ur ené na zástavbu sa nachádzajú v
hraniciach zast. územia obce a nepodliehajú úst.zák. . 307/1992
Zb. o ochrane PPF.
V prípade plochy ur enej na
rozšírenie územia obce nemáme
výhrady. Pozemok sa nedá po nohospodársky využíva , takže je
možné ho využíva
na rozšírenie zast. územia obce pre potreby
športového areálu.
S A Ž P - stredisko Nové Zámky
Vzh adom
na oboznámenie
sa s
konceptom
riešenia ÚPN-SÚ
Palárikovo máme pripomienky k alternatíve IBV na Palárikovskom
slanisku, ktoré je v návrhu preventívnych opatrení okresu Nové
Zámky v kategórii "B", z toho dôvodu nesúhlasíme s výstavbou IBV
a tiež akéhoko vek zásahu do tejto lokality.
Ostatné zastúpené organizácie nemali k navrhovanému riešeniu
ÚPN-SÚ Palárikovo žiadne pripomienky.
Záverom uvádzame, že opodstatnené pripomienky budú zapracované do
konceptu riešenia ÚPN-SÚ Paláríkovo. Rozsah ÚPN-SÚ bude naväzova
na schválené územnohospodárske zásady (ÚHZ) a hospodársku zmluvu
(HZ).
27.5.1994
Zapísala : Ing.arch. Gerová

Záznam
z výrobného výboru
konaného d a 17.5.1995
v Dome kultúry
Palárikovo , ktorého predmetom bolo prerokovanie dopracovania
kone ného návrhu ÚPN-SÚ
P a l á r i k o v o
------------------------------------------------------------------Prítomní

:

vi

priloženú prezen nú listinu

Jednanie:
Projektant ÚPN-SÚ Palárikovo oboznámil prítomných zástupcov
orgánov a organizácií so základnými údajmi územného plánu:
1. - rozsah a asový sled doposia prevedených prác
2. - koncepaica riešenia územného plánu
3. - pripomienky ku konceptu riešenia ÚPN-SÚ Palárikovo, ktoré
boli vznesené v štádiu vyvesenia a prejednávania KR ÚPN-SÚ.
ad 3.)
- požiadavka Zs OLZ Palárikovo vyjadrená v liste zn. 1891/621-95
a 874/622-5/95 na výstavbu 4 b.j. bude akceptovaná, náväzne sa
doporu uje umiestni
erpaciu stanicu PHM na pozemku v SV
cípe zastavného územia (po pravej strane Štefánikovej ul. pri
vstupe do obce), zberné suroviny sa doporu uje umiestni
východne od ZŠ vo vymedzení - OV, odv. kanál, ul. Komenského
a VN. Ochranné pásmo studne LZ (10 m) je v návrhu ÚPN-SÚ
dodržané.
- požiadavky pracovnej komisie pri OZ Palárikovo (vi záznam z
2.3.1995) budú v návrhu ÚPN-SÚ akceptované - lokalizácia
tržnice sa ponecháva na alej vo dvoch alternatívach ( as
parkoviska pri OD Jednota a vo dvore za budovou polície).
Taktiež sa ponecháva alternácia umiestnenia novej TS, poloha
erp. stanice PHM je upresnená v predchádzajúcom bode . Poloha
jestvujúca skládka bude zakreslená do širších vz ahov, taktiež
bola odsúhlasená lokalita
pre umiestnenie novej miestnej
skládky TKO (pri ceste medzi Palárikovou a udovítovou), bolo
však
doporu ené na alej
h ada
možnosti
na vybudovanie
spolo nej skládky pre pri ahlé obce, resp. vybudovanie a
využívanie regionálnej skládky. Koncepcia riešenia ÚPN-SÚ v
oblasti
odkanalizovania
bude
v
kone nom návrhu ÚPN-SÚ
akceptova
technické
súvislosti
vyplývajúce
s uvedením
výtla ného potrubia kanalizácie na
OV Nové Zámky - do
prevádzky.
Taktiež
bude
dopracovaný
návrh
koncepcie
odkanalizovania celej obce v ítane umiestnenia pre erpacích
staníc. Oblas
odvedenia povrchových vôd tvorí samostatný
problémový okruh, pre ktorý je v rámci ÚPN-SÚ potrebné využi
spracovanú štúdiu resp. po technickom zhodnotení zváži
jej
dopracovanie.
- v tridsa d ovej lehote na podanie pripomienok neboli zaslané
iné pripomienky

4. - V rámci diskusie boli vznesené ešte nasledovné otázky resp.
doporu enia:
- Prac. komisia pri OZ - Ing. virik - doporu uje vy leni v
rámci ÚPN-SÚ samostatnú rezervnú plochu pre rozvoj priemyslu.
- Obvodný úrad ŽP - Ing. Ficzová - konštatovala, že požiadavky
OÚ ŽP z 25.5.1994 boli v KR ÚPN-SÚ akceptované.
alej
upozornila na nevyhnutnos citlivého prístupu pri umiest ovaní
a povo ovaní jednotlivých funkcií a
inností - vo vz ahu k
pri ahlému okoliu. Pri budovaní novej skládky TKO vzh adom na
zna nú finan nú náro nos
doporu uje h ada
cestu združenia
prostredkov.
- OÚ ŽP Nové Zámky - Ing. Geöreögh - doporu il dorieši otázku
vytypovania vhodných plôch ako rezervy pre priemysel na
samostatnom rokovaní - 22.5.1995 za ú asti ObÚ ŽP . OÚ ŽP,
OÚ, a proj. (OÚ stanoví okruh
inností a požadovanú výmeru).
alej upozornil na potrebu spracovania ÚSES obec ako sú asti
ÚPN-SÚ - vo väzbe na spracovanú okresnú koncepciu.
- ObÚ ŽP referát ochrany PPF - Ing. Beckstendt - upozornil na
problematiku súvisiacu so záberom pôdneho fondu.
- PD Palárikovo - Ing. Prokopec - upozornil na závažnos
riešenia odvedenia povrchových vôd - vo väzbe na systém
odvod ovacích kanálov.
alšie
diskusné
príspevky
mali
charakter
dopl ujúci,
vysvet ujúci resp. upres ujúci bez
nárokov na zásah do
koncepcie ÚPN-SÚ. Projektant uviedol, že ÚSES pre Palárikovo
je spracovaný.
- Starosta obce - p. Bradá
- pozitívne zhodnotil priebeh
dnešného rokovania. Konštatoval, že s koncepciou návrhu ÚPN-SÚ
bol vyjadrený súhlas
zú astnených zástupcov jednotlivých
orgánov
a organizácií,
zárove
požiadal
projektanta o
vypracovanie istopisu kone ného návrhu ÚPN-SÚ Palárikovo.

Zapísal: Ing.arch.Michal Borgu a,CSc.

