
 

Návrh uznesenia pre schválenie územného plánu mesta Podolínec 

 

Dňa 14.11.2013       vypracoval: Ing. Vladimír Šterbák 

          Ing. Jozef Guľaš 

 

Predkladá: Ing. Jozef Guľaš 

 

Názov:  Schválenie územného plánu mesta Podolínec 

 

Mestské zastupiteľstvo v Podolínci 

Mestské zastupiteľstvo vo Podolínci podľa § 26 ods. 3 a § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zákon / v znení neskorších predpisov 

a v zmysle ustanovení § 6, ods. 1 a § 11 ods. 4 písmo g/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov: 
 

I. prerokovalo 

I.1 v zmysle § 11 ods. 4 písm. c) a g) zákona č. 369/1990 Zb. návrh 

územného plánu obce Podolínec, ktorý spracoval Ing. arch. Marian 

Lupták, autorizačné osvedčenie č. 0161 AA 
 

II. berie na vedomie 

II.1      správu o prerokovaní návrhu územného plánu obce Podolínec 

II.2      výsledky prerokovania návrhu územného plánu obce Podolínec 

II.3      výsledok posúdenia návrhu územného plánu obce Podolínec Okresným 

úradom Prešov, ako príslušným orgánom územného plánovania, 

vyjadrenom v stanovisku č. OU-PO-OVBP...................zo dňa 

.......................2013 

 

III. schvaľuje 

III.1       Územný plán obce Podolínec v zmysle § 20 ods. 7 písm. c) stavebného 

zákona IV.2      

III.2 Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná 

časť územného plánu obce Podolínec 

V. ukladá 

V.1       zverejniť záväznú časť územného plánu obce Podolínec  

a. / vyvesením na úradnej tabuli obce najmenej na 30 dní, ako aj iným 

       obvyklým spôsobom 

b. / doručením dotknutým orgánom, štátnej správy 

                                           zodpovedný: Ing. Jozef Guľaš 

                                           termín: do 30 dní    



 V.2   vyhotoviť o obsahu územného plánu obce Podolínec registračný list 

a spolu  s kópiou uznesenia o schválení doručiť Ministerstvu dopravy, 

výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ako ústrednému 

orgánu územného plánovania 

                                           zodpovedný: Ing. Vladimír Šterbák 

                                           termín: do 30 dní    

 

 

V.3       uložiť čistopis územného plánu obce Podolínec s označením textovej 

časti, hlavných výkresov a záväznej časti schvaľovacou doložkou 

v obci, na stavebnom úrade a Okresnom úrade Prešov, ako príslušnom 

orgáne územného plánovania, spolu s výpisom uznesenia o schválení 

zodpovedný: Ing. Vladimír Šterbák 

termín: 3 mesiace 

 
 

 

                                    

     

                                                                          Mgr. Iveta Bachledová 

                                                                                      Primátorka mesta 

 

 
 

 

 

 
 
 


