
Návrh 

Uznesenie č. ...      zo dňa .... 

Mestské  zastupiteľstvo  mesta Spišská Stará Ves   
podľa   § 11 ods.4 písm. c zákona č. 369/1990 Zb.  v znení neskorších predpisov a § 26 ods.3 a § 28  

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

 

I.         berie na vedomie  

1. správu o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov  č.1/2021    Územného plánu  mesta Spišská Stará 

Ves vypracovanú odborne spôsobilou osobou na zabezpečenie obstarávania ÚPD a ÚPP  Ing. Evou 

Kelbelovou  

 

2.   výsledky prerokovania návrhu Zmien a doplnkov  č.1/ 2021  Územného plánu  mesta Spišská 

Stará Ves  
 

3.  výsledok preskúmania návrhu Zmien a doplnkov č. 1/2021  Územného plánu  mesta Spišská 

Stará Ves   – Okresným  úradom v Prešove, odborom výstavby a bytovej politiky  vyjadrenom 

v stanovisku č. OÚ-PO-OVBP  -2021                 zo dňa   
 

   II .     súhlasí  
s návrhom na  rozhodnutie o stanoviskách , pripomienkach a námietkach vznesených v procese 

prerokovania  návrhu Zmien a doplnkov  č.  1/2021   Územného  plánu  mesta Spišská Stará Ves  
 

      III .     schvaľuje  

Zmeny  a doplnky č.1/2021  Územného plánu mesta Spišská Stará Ves   vypracované Ing .arch. 

Viktorom Malinovským , hlavným riešiteľom  

 

     IV.     žiada                                                                                              

1.  vyhotoviť o obsahu  Zmien a doplnkov  č. 1/2021 Územného  plánu  mesta Spišská Stará Ves   
registračný list ,ktorý spolu s kópiou uznesenia o schválení doručiť Ministerstvu dopravy a výstavby  

SR 

                                                                 Zodpovedná :   Ing. Eva Kelbelová 

                                                                 Termín : Do 15 dní po schválení  

2. označiť dokumentáciu    Zmien a doplnkov  č. 1/2021  Územného  plánu  mesta  Spišská Stará 

Ves schvaľovacou doložkou   
                                                                 Zodpovedný :  primátor mesta ,  

                                                                                         Ing. Eva Kelbelová 

                                                                 Termín : Do 15 dní po schválení  

 

 3. uložiť  Zmeny a doplnky č.1/2021   Územného plánu mesta Spišská Stará Ves  v meste  a  

zaslať spolu  s výpisom  z uznesenia OcZ na  stavebný  úrad a Okresný  úrad  v Prešove  
 

                                                                      Zodpovedný :   Ing. Eva Kelbelová 

                                                                      Termín :  3 mesiace 

 

Ing.Ján Kurňava 

                                                                                                                     primátor mesta  



Návrh  

Uznesenie č.  ....     zo dňa .....     

Mestské  zastupiteľstvo  mesta Spišská Stará Ves  

 

podľa   § 11 ods.4 písm. g  a §6 ods.1  zákona č. 369/1990 Zb.  v znení neskorších predpisov 

a  § 27 ods.3  zákona  č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov 

 

I. uznáša sa  

na Všeobecnom záväznom nariadení ,ktorým sa vyhlasuje záväzná časť  Zmien a doplnkov č. 

1/2021   Územného plánu  mesta  Spišská Stará Ves  

 

   II . schvaľuje  

 návrh Všeobecného  záväzného  nariadenia  ´mesta Spišská Stará Ves   ,ktorým  sa  vyhlasuje 

záväzná časť Zmien a doplnkov č.1/2021  Územného plánu mesta Spišská Stará Ves  , ktorá 

je uvedená v jeho prílohe  

     

 III .   žiada  

 1. vyvesiť  Všeobecne záväzné nariadenie , ktorým sa vyhlasuje  záväzná časť Zmien 

a doplnkov č. 1/2021  Územného plánu mesta Spišská Stará Ves   na úradnej tabuli mesta 

a internetovej stránke mesta  , ako aj iným  obvyklým  spôsobom po dobu 30 dní  

s účinnosťou 15 dňom od vyvesenia  

           

                                                     Zodpovedný :  primátor mesta 

                                               Termín : nasledujúci deň po schválení  VZN v MsZ 

                               

  2.doručiť záväznú časť Zmien a doplnkov č. 1/2021   Územného plánu mesta Spišská 

Stará Ves  dotknutým orgánom štátnej správy  

 

                                                 Zodpovedná :   Ing. Eva Kelbelová 

                                                 Termín :  do 15 po schválení v MsZ  

  

 

     Ing. Ján Kurňava 

                                                                                                                     primátor mesta

  

 
 

 

Ing. Eva Kelbelová ,S. Tomášika 5, 060 01 Kežmarok, odborne spôsobilá osoba  

poverená Mestom Spišská Stará Ves   č. osv. 421    
   poverená odborne spôsobilá osoba 


