
 
 

 

 

 

 

Názov materiálu Návrhy na zmenu a doplnenie Územného plánu 

mesta Podolínec 

Obsah materiálu Návrhy na zmenu a doplnenie Územného plánu 

mesta Podolínec 

Návrh na uznesenie 
Uznesenie č. ............./2019 

Mestské zastupiteľstvo v Podolínci schvaľuje 

- zámer pre záber územia pre odpadové 

hospodárstvo podľa predloženého materiálu, 

- zámer pre cestný obchvat mesta v zmysle 

predloženého materiálu, 

- zámer cyklotrasy podľa predloženého materiálu, 

- zámer Krížava v zmysle predloženého materiálu 

a zastavovacej štúdie, 

- zámer garáží v zmysle predloženého materiálu 

- zrušenie záberu územia pre potreby novej 

železničnej stanice, 

- zámer umiestnenia telocvične v lokalite ZŠ s MŠ 

Podolínec, 

- schvaľuje doplnenie verejnoprospešných stavieb 

v zmysle predloženého materiálu. 

 

Uznesenie č. ............./2019 

Mestské zastupiteľstvo v Podolínci schvaľuje 

návrh úpravy podlažnosti v sektore 18.5 v zmysle 

predloženého materiálu. 

 

Uznesenie č. ............./2019 

Mestské zastupiteľstvo v Podolínci schvaľuje 

žiadosť  Jána Simoníka, Daniela Kafku, Jitky 

Kafkovej a Márie Žoldákovej podľa predloženého 

materiálu. 

 

Uznesenie č. ............./2019 

Mestské zastupiteľstvo v Podolínci schvaľuje 

žiadosť Alfonza Dziaka podľa predloženého 

materiálu. 

 

Uznesenie č. ............./2019 

Mestské zastupiteľstvo v Podolínci schvaľuje 



 
žiadosť Dávida Piešťanského podľa predloženého 

materiálu. 

 

Uznesenie č. ............./2019 

Mestské zastupiteľstvo v Podolínci schvaľuje 

žiadosť PZ Javor Podolínec podľa predloženého 

materiálu. 

 

Uznesenie č. ............./2019 

Mestské zastupiteľstvo v Podolínci schvaľuje 

žiadosť Michala Dziaka, Tobiáša Reznického st. 

a Tobiáša Reznického ml. podľa predloženého 

materiálu. 

 

Uznesenie č. ............./2019 

Mestské zastupiteľstvo v Podolínci schvaľuje 

žiadosť spoločnosti TOMAK s.r.o. podľa 

predloženého materiálu. 

 

Uznesenie č. ............./2019 

Mestské zastupiteľstvo v Podolínci schvaľuje  

žiadosť spoločnosti PELETY s.r.o. podľa 

predloženého materiálu. 

 

 

Stanovisko komisie  

Meno spracovateľa materiálu Ing. Juraj Špes 

Meno predkladateľa materiálu Ing. Juraj Špes 

Dôvodová správa Podkladom na prekreslenie a vykonanie zmien 

a doplnkov v územnom pláne sú zámery 

schválené Mestským zastupiteľstvom, ktoré 

následne spracovateľ územného plánu prenesie do 

územného plánu v akceptovateľnom rozsahu. 

Schválené zámery budú neakceptované 

spracovateľom územného plánu ak odporujú 

požiadavkám iných orgánov a nie je možné ich 

akceptovať z pohľadu platných zákonov. Nakoľko 

ide o dokument, ktorý podlieha schvaľovaniu 

u dotknutých inštitúcií je možné, že nie všetky 

návrhy budú akceptované a bude potrebné sa 

s pripomienkami vysporiadať. 

 

 


