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Legislatívne východiská: 
 

 Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku/ Stavebný zákon/ v 
znení neskorších predpisov 

 Vyhláška Ministerstva životného 
prostredia SR č.55/2001 Z. z. 
o územnoplánovacích podkladoch 
a územnoplánovacej dokumentácii 
 

Prijaté uznesenia súvisiace s týmto 
materiálom: 

 

Finančný a majetkový dopad na rozpočet 
mesta: 

 

Vyjadrenie primátora mesta, že sa pri osobe 
kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle § 
9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí: 

 
nevyžaduje sa 
 

Vyjadrenie poslancov MsZ, že sa pri osobe 
kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle § 
9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí: 

nevyžaduje sa 

Oznámenie osobného záujmu podľa ústavného 
zákona č. 357/2004 Z. z.: 

 

 
 



 

 

 
Dôvodová správa k bodu č. 6 

Návrh na schválenie zámeru vypracovania Koncepcie riešenia statickej dopravy v meste 
Moldava nad Bodvou 

   
 
Koncepcia bude komplexným spracovaním problematiky statickej dopravy v meste Moldava nad 
Bodvou. Cieľom je zhodnotenie celého územia, spracovať moderný dopravný systém, ktorý by 
chránil predovšetkým chodníky, zeleň a priestranstvá pre ľudské aktivity, ako aj kultúrne dedičstvo 
pre budúce generácie pred invazívnou dopravnou záťažou. Nekontrolovaný stupeň motorizácie 
často poškodzuje tieto plochy, vytláča ľudí z priestoru určeného pre nich a devastuje zeleň či 
kultúrne bohatstvo. Moderný motoristický svet si preto vyžaduje moderné technologické riešenia 
pre reguláciu dopravnej záťaže. Funkčnosť akejkoľvek lokality je daná predovšetkým možnosťami 
mobility a uvoľnením priestoru pre ľudské aktivity pri zachovaní rázu krajiny či mesta s ohľadom 
na životné prostredie.        
 
Výsledkom bude vypracovanie nového projektu Generelu statickej dopravy v Moldave nad 
Bodvou, keďže posledný Generel statickej dopravy , ako územnoplánovací doklad, ktorý bol 
vypracovaný spoločnosťou Arka s.r.o. v máji 2007 je nepostačujúci vzhľadom na zvyšujúci sa 
stupeň automobilizácie v meste.             
 
Dôvodom pre spracovanie Generelu statickej dopravy je potreba optimalizácie podmienok pre 
parkovanie a odstavovanie vozidiel individuálnej automobilovej dopravy s dôrazom na situáciu  
v jestvujúcich obytných súboroch, keďže sa výrazne zvyšuje stupeň automobilizácie a hybnosť 
individuálnej automobilovej dopravy.  Aktualizovaný Generel statickej dopravy bude upravovať 
a rozvíjať politiku statickej dopravy o nové riešenia v oblasti rozširovania parkovacích kapacít 
a regulácie parkovacích zón.  
                
                
Problematika Koncepcie statickej dopravy by mala byť riešená podľa nasledujúcich bodov: 

1. Analýza súčasného stavu statickej dopravy v meste a na vybraných lokalitách 
2. Zhodnotenie podľa UPN, čo sa týka statickej dopravy 
3. Vymedzenie riešenia lokalít 
4. Objemová analýza – celoplošné meranie obsadenosti parkovacích kapacít 
5. Regulácia parkovania na sídliskách 
6. Ciele a nástroje regulácie parkovania 
7. Zóny parkovania 
8. Návrh organizácie statickej dopravy v meste Moldava nad Bodvou 
9. Zvyšovanie kapacity parkovacích miest na sídliskách /IBV/ 
10. Charakteristika hromadných parkovacích objektov 
11. Umiestnenie parkovacích objektov 
12. Realizácia navrhovaných opatrení. 

 



 

 

Generel statickej dopravy mesta Moldava nad Bodvou sa v zmysle Stavebného zákona SR bude 
vypracovávať v časovej postupnosti súbežne so schvaľovaním Územného plánu mesta Moldava 
nad Bodvou, ktorému budú predchádzať nevyhnutné prieskumy, územné analýzy a najmä 
dopravno-plánovacie podklady. ÚGD mesta Moldava nad Bodvou bude podkladovou 
dokumentáciou, ktorá má prehĺbiť analýzu a harmonizovať nároky interakcie územia a dopravy vo 
vymedzenom priestore intravilánu mesta s ohľadom na jeho stratégiu a cieľ v trvalej udržateľnosti. 
V 1. etape ÚGD budú zhodnotené záväzné a podkladové materiály rozvoja mesta a regiónu tak, 
aby sa: 
• kvantifikoval súčasný územný a dopravný potenciál statickej dopravy  Moldavy nad Bodvou,  
• odhalili disproporcie nárokov záväzných a novších štúdií častí mesta,  
• stanovila variantnosť rozvojových zámerov.  
Výsledky 1. etapy budú prerokované v zmysle platnej legislatívy. Takto zhodnotené podklady 
budú podkladom pre stratégiu a scenáre rozvoja mesta v súlade so schvaľovaným ÚP mesta 
Moldava nad Bodvou. 
 
Predpokladaný termín vyhotovenia Generelu statickej dopravy: 

Lehota vypracovania projektu  je cca 24 mesiacov.  
Predpokladaný rozpočet 25 000 - 30 000 € s DPH, konkrétna suma vzíde z prieskumu trhu 
a následne verejným obstaraním a bude predložená mestskému zastupiteľstvu pri schvaľovaní 
rozpočtového opatrenia. 
 

Návrh na uznesenie 
 

Uznesenie č. ..../2020 zo 17.  zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa  18. 02. 2020 
 
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu  
 

 schvaľuje 
 

zámer vypracovania Koncepcie riešenia statickej dopravy v meste Moldava nad Bodvou, ktorej 
výsledkom bude Generel statickej dopravy  mesta Moldava  nad Bodvou podľa požiadaviek 
vyplývajúcich zo Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a Vyhlášky 
Ministerstva životného prostredia SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch 
a územnoplánovacej dokumentácii. 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh uznesenia prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržania 
podmienok zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. § 12 ods. 7  v znení neskorších predpisov. 
 


