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Materiál č. 8 na 31. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom dňa 11.12.2017 

 

K bodu programu 9:„ Žiadosť o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej 
dokumentácie obce Trnovec nad Váhom“ 

 

1. Dôvodová správa 

 

Predkladá: Ing. Július Rábek, starosta obce 

 

 

Dôvodová správa k materiálu č. na 31. zasadnutie OZ v Trnovci nad Váhom  

 
Na základe uznesenia č. 186/2016 z 20. zasadnutia OZ konaného dňa 12.12.2016, ktorým v 
bode 2 obecné zastupiteľstvo schválilo aktualizáciu Územnoplánovacej dokumentácie Obce 
Trnovec nad Váhom, obec začala s verejným obstarávaním na obstaranie a spracovanie zmien 
a doplnkov č. 1/2017 ÚPN obce Trnovec nad Váhom. 
Obec Trnovec nad Váhom na základe výsledkov verejného obstarávania podpísala dňa 
29.11.2017 Zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom, firmou AŽ Projekt s.r.o. Bratislava, ktorej 
predmetom je  vypracovanie Zmien a doplnkov č.1/2017 ÚPN obce Trnovec nad Váhom 
v rozsahu 8. lokalít, ktoré budú vypracované v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku a inými súvisiacimi právnymi predpismi platnými v SR 
a pokynmi obstarávateľa. Cena za zhotovenie diela je 7800 Eur s DPH. 
Podľa zákona č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej 
dokumentácie obcí majú obce možnosť predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie aj v roku 2018. 
Tento zákon upravuje účel, rozsah a podmienky poskytovania dotácií na spracovanie  ÚPD obcí 
z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby SR. 

V súlade so zákonom môžu obce v rozpočtovom roku 2018 požiadať o dotáciu od 15. januára 
2018 do 28. februára 2018. O poskytnutí dotácie ministerstvo rozhodne do 15. mája 2018. 
Objem dotácií určených na spracovanie ÚPD obcí pre rok 2018 je 610 000 Eur. Vzhľadom 
k tomu, že prideľovanie bodov k dotácií závisí aj od dátumu podania, obec plánuje podať 
žiadosť o dotáciu hneď 15.1.2018. K podaniu žiadosti, je zo strany obce doložiť uznesenie 
obecného zastupiteľstva, ktorého návrh je predložený v zmysle požiadaviek Ministerstva 
dopravy a výstavby SR. 


