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TLAČOVÁ SPRÁVA

!
PROBLÉM ZVOLENSKEJ PLAVÁRNE MÁ POKRAČOVANIE:
RIEŠI HO PROKURATÚRA

!
ZVOLEN - Stavebný úrad začal konať, aby sa mohol stavať areál s kúpaliskoma futbalovým
ihriskom a neskôr s plavárňou. Neboli však dodržané zákony zo strany Mesta Zvolen. A podľa plánu
kúpaliska neostane dostatok miesta na plaváreň s 50m bazénom, ktorý žiadala verejnosť (petícia s
5048 podpisov) a športové kluby KŠP Calypso Zvolen, KVŠ Cartea pre TU vo Zvolene). Upozor nil
na to spoluvlastník pozemkov a právnik Dušan Kracina.
Dnes už je právoplatné rozhodnutie o umiestnení Mestského kúpaliska Zvolen - Bariny. Momentálne
však jeho nezákonnosť posudzuje prokuratúra. Dušan Kracina spochybňuje Územné rozhodnutie z
niekoľkých dôvodov, vrátane:
mal byť účastníkom územného konania, ale Mesto Zvolen a OcÚ Kováčová ako stavebný úrad
si nesplnili riadne povinnosti a obišli ho
OcÚ Kováčová spoločný stavebný úrad si nesplnil povinnosť a nezverejnil dokument o začatí
územného konania na úradnej tabuli a webe
územné rozhodnutie nie je v súlade s Územným plánom Mesta Zvolen (zahŕňa len lokalitu s
plánovanou hromadnou a individuálnou bytovou výstavbou)
územné rozhodnutie vychádza z neplatnej a neschválenej územnej štúdie Bariny
územné rozhodnutie vydával “OcÚ Kováčová spoločný stavebý úrad”, ktorý je identický
(adresou i pracovníkmi) so stavebným úradom MsÚ Zvolen
na východnej strane daného územia patriacemu Mestu Zvolen majú spoluvlastníci susedných
súkromných pozemkov vybudovať komunikácie len na svojich pozemkoch a sprístupniť tak
objekty, ktoré sa budú nachádzať na pozemkoch patriacich Mestu Zvolen.

!
Už v minulosti pri pripomienkovaní územnej štúdie danej lokality na Barinách verejnosť
upozorňovala na to, že urbanistická štúdia je v rozpore s technickými a právnymi predpismi, s
nebezpečným riešením dopravy.
Za otázku ešte stojí, či zvolenská radnica nesúri reálnejší termín dostavby KÚPALISKA
do komunálnych volieb, oproti plavárni, ktorá by sedela s územným plánom. Zatiaľ čo
poloha kúpaliska nie je v súlade s Územným plánom Mesta Zvolena a ÚP nebol zatiaľ
právoplatne zmenený.
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