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    Hlohovec  5.1.2010

Hlavný architekt mesta Hlohovec

     Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec v súlade s § 11, odst.4, zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení  v  znení  neskorších  predpisov,  v zmysle  čl.  23,  odst.  3/   Štatútu  mesta 
Hlohovec zo dňa 1.7.2010  a  v zmysle  rokovacieho poriadku MsZ mesta Hlohovec, čl.2 , 
odst.2,   vymenúva  na návrh primátora mesta  Hlohovec hlavného arch. mesta    na  nové 
volebné  obdobie  rokov  2010 až 2014. 
Hlavný  architekt  sa zodpovedá  za svoju činnosť primátorovi.

Rozsah činnosti:
     V súlade so schváleným štatútom mesta  Hlohovec hlavný architekt  mesta  usmerňuje 
architektonický rozvoj mesta v súlade s jeho koncepciou a zámermi MsZ, k čomu predkladá 
podnetné návrhy a pripomienky.  

1/  Hlavná činnosť:
     V  spolupráci  s  pracovníkmi  MsÚ  sa  spolupodieľa  na  zabezpečení  obstarávania 
územnoplánovacích    dokumentácií  a  územnoplánovacích  podkladov  všetkého  druhu,  na 
príprave  podkladov  pre  vypracovanie  urbanistických   koncepcií  rozvoja  jednotlivých 
funkčných zón.  Podiela sa na odbornom zabezpečení priebehu pripomienkovacích konaní  a 
na  vyhodnotení  pripomienok  a  pripravuje  podklady  pre  rokovanie  a  schvaľovanie  ÚPD. 
Odborne zabezpečuje kvalitu architektúry v území centrálnej mestskej zóny / ďalej len CMZ/, 
ochranného  pásma   centrálnej mestskej zóny / ďalej len OP CMZ / formou poradenskej 
činnosti, konzultácií s investormi a  stavebníkmi.  Pre túto časť územia   pripravuje  podklady 
pre  záväzné  stanoviská  a  vyjadrenia  pre  územné,  stavebné  konanie   a  ďalšiu  činnosť 
v prípadoch  ak  stavebným  úradom  nie  je  mesto  Hlohovec  a  v  prípade  potreby  aj  pre 
rokovanie  mestských orgánov.  Svoju činnosť   vykonáva v súlade  so schválenou UPD  a 
zámermi mesta Hlohovec.

2/  Ostatná činnosť:      
     Zúčastňuje sa  rokovaní  MsZ,  rokovaní MsR, rokovaní komisie územného plánovania a 
RR a v prípade potreby i porady primátora.  Tu odborne napomáha v riešení  problematiky 
činnosti na území mesta,   najmä v CMZ a  OP CMZ.   Poskytuje  poradenskú činnosť a 
odborné  konzultácie  všetkým  občanom,  investorom,   stavebníkom,  pracovníkom  MsÚ  a 
spoločnostiam, ktoré pôsobia  na zemí mesta,  najmä v CMZ a OP CMZ.

3/  Spôsob vykonávania činnosti:
     Konzultačnú činnosť a prípravu písomností bude hlavný architekt mesta vykonávať v 
kancelárií  úseku  územného  plánovania  v  budove  MsÚ  v  Hlohovci   v  rozsahu  4  hod. 
týždenne / streda  od 13.oo  do 17.oo hod. /



- 2 –

4/  Odmena za výkon
     Za vykonané práce bude hlavný architekt mesta predkladať MsÚ faktúry, pričom výška 
odmeny je stanovená v rozpočte mesta na príslušný kalendárny rok. 

5/  Iné ujednania:
     Hlavný  architekt môže na základe svojho oprávnenia k projektovej činnosti na požiadanie 
mestských  orgánov  vykonávať  projektové  práce  pre  potreby  mesta,  ich  výkon  a 
honorovanie  je  však  nad  rámec  jeho  činnosti  hlavného  architekta  a  podlieha  osobitným 
dohodám.

MsR  prerokovala  dňa  21.1.2011  predložený  materiál  a odporúča  MsZ  menovať  za 
hlavného arch. mesta Hlohovec   Ing.arch. Miloslava Drgoňa. 


