
U Z N E S E N I E 
zo zasadnutia MsZ zo dňa 14. novembra 2008 

111/10-11/08 – MsZ:  

I. prerokovalo  
v zmysle  § 11 ods.4 písm.c a g  zákona č. 369/1990 Zb. návrh čiastkových zmien 
a doplnkov    Územného plánu obce  Spišská Stará Ves – 

I.   Obytný súbor pre výstavbu rodinných domov lokalita  „Nad mestom“, 
II.   Obytný súbor pre výstavbu bytových domov  v lokalite  „Sídlisko Magura II., 
III.   Parkoviská k rekreačnému zariadeniu na Nokliach    a 

             zoznam verejnoprospešných stavieb na území mesta   
 

II.         berie na vedomie  
II.1     správu o prerokovaní návrhu čiastkových zmien a doplnkov    Územného plánu 
obce  Spišská Stará Ves - I. Obytný súbor pre výstavbu rodinných domov lokalita  
„Nad mestom“,II. Obytný súbor pre výstavbu bytových domov  v lokalite  „Sídlisko 
Magura II“, III. Parkoviská k rekrea čnému zariadeniu na Nokliach  „ a zoznam 
verejnoprospešných stavieb na území mesta  

II.2    schválenný návrh čiastkových zmien a doplnkov    Územného plánu obce  Spišská 
Stará Ves - I. Obytný súbor pre výstavbu rodinných domov lokalita  „Nad 
mestom“,II. Obytný súbor pre výstavbu bytových domov  v lokalite  „Sídlisko 
Magura II“, III. Parkoviská k rekrea čnému zariadeniu na Nokliach  „ a zoznam 
verejnoprospešných stavieb na území mesta je v určenom rozsahu záväzným 
a smerným podkladom pre vypracovanie  dokumentácie pre územné rozhodnutie 
a stavebné povolenie  

II.3    výsledok preskúmania návrhu čiastkových zmien a doplnkov    Územného plánu 
obce  Spišská Stará Ves - I. Obytný súbor pre výstavbu rodinných domov lokalita  
„Nad mestom“,II. Obytný súbor pre výstavbu bytových domov  v lokalite  „Sídlisko 
Magura II“, III. Parkoviská k rekrea čnému zariadeniu na Nokliach  „ a zoznam 
verejnoprospešných stavieb na území mesta - Krajským stavebným úradom  v Prešove, 
ako príslušným orgánom územného plánovania vyjadrenom v stanovisku č. 1683/2008                          
zo dňa 11.11.2008 

 

III.  súhlasí  
III.1     s návrhom na rozhodnutie o stanoviskách a pripomienkach z vyhodnotenia 
prerokovania návrhu čiastkových zmien a doplnkov    Územného plánu obce  Spišská 
Stará Ves - I. Obytný súbor pre výstavbu rodinných domov lokalita  „Nad 
mestom“,II. Obytný súbor pre výstavbu bytových domov  v lokalite  „Sídlisko 
Magura II“, III. Parkoviská k rekrea čnému zariadeniu na Nokliach  „ a zoznam 
verejnoprospešných stavieb na území mesta 
 

     



IV .     schvaľuje  
IV.1    návrh čiastkových zmien a doplnkov    Územného plánu obce  Spišská Stará Ves - 

I. Obytný súbor pre výstavbu rodinných domov lokalita  „Nad mestom“,II. Obytný 
súbor pre výstavbu bytových domov  v lokalite  „Sídlisko Magura II“, III. 
Parkoviská k rekreačnému zariadeniu na Nokliach  „ a zoznam verejnoprospešných 
stavieb na území mesta  

 

       IV.2     Všeobecné záväzné  nariadenie mesta Spišská Stará Ves  č.4/2008 zo dňa  
       3.11.2008, ktorým  sa      vyhlasuje záväzná časť čiastkových zmien a doplnkov     
       Územného plánu obce  Spišská Stará Ves - I. Obytný súbor pre výstavbu rodinných  
       domov lokalita  „Nad mestom“,II. Obytný súbor pre výstavbu bytových domov    
       v lokalite  „Sídlisko Magura II“, III. Parko viská k rekreačnému zariadeniu na  
      Nokliach  „ a zoznam verejnoprospešných stavieb na území mesta čiastkových  zmien  
      a doplnkov   ÚPN obce  
 

V. ukladá  
V.1      zverejniť záväznú časť čiastkových zmien a doplnkov    Územného plánu obce  
Spišská Stará Ves - I. Obytný súbor pre výstavbu rodinných domov lokalita  „Nad 
mestom“,II. Obytný súbor pre výstavbu bytových domov  v lokalite  „Sídlisko 
Magura II“, III. Parkoviská k rekrea čnému zariadeniu na Nokliach  „ a zoznam 
verejnoprospešných stavieb na území mesta vyvesením na úradnej tabuli  mesta 
obvyklým spôsobom po dobu 30 dní  a doručením  dotknutým orgánom  

 
                                                                      Zodpovedný :    Ing. Ján Gemza   
                                                                                                vedúci  oddelenia 
 

      V.2     vyhotoviť registračný list  a spolu s kópiou uznesenia o schválení čiastkových   
       zmien a doplnkov    Územného plánu obce  Spišská Stará Ves - I. Obytný súbor pre  
       výstavbu rodinných domov lokalita  „Nad mestom“,II. Obytný súbor pre výstavbu  
       bytových domov  v lokalite  „Sídlisko Magura II“, III. Parkoviská k rekrea čnému  
       zariadeniu na Nokliach  „ a zoznam verejnoprospešných stavieb na území mesta  
       a  doručiť MVARR SR. 
 

                                                                 Zodpovedný :     Ing. Ján Gemza   
                                                                                            vedúci  oddelenia 
                                                                                            Ing. Eva Kelbelová 

 
V.3 Ćiastkové zmeny a doplnky Územného plánu obce  Spišská Stará Ves - I. Obytný 
súbor pre výstavbu rodinných domov lokalita  „Nad mestom“,II. Obytný súbor pre 
výstavbu bytových domov  v lokalite  „Sídlisko Magura II“, III. Parkoviská 
k rekreačnému zariadeniu na Nokliach  „ a zoznam verejnoprospešných stavieb na 
území mesta po opatrení schvaľovacou doložkou  zaslať spolu  s výpisom u uznesenia 



MsZ na spoločný stavebný úrad a Krajský stavebný úrad  v Prešove  
 

                                                                  Zodpovedný :    Ing. Ján Gemza   
                                                                                            vedúci  oddelenia 
                                                                                            Ing. Eva Kelbelová 

 
112/10-11/08 – MsZ schvaľuje zvýšenie dotácie pre DHZ Spišská Stará Ves na rok 2008 
o 15 000,-- Sk.  

113/10-11/08 – MsZ:                                                                                   

a) berie na vedomie Oboznámenie sa s integrovanou stratégiou rozvoja územia 
v pôsobnosti verejno-súkromného partnerstva /MAS/ „Tatry – Pieniny LAG“ 

b) súhlasí so zaradením mesta Spišská Stará Ves do pôsobnosti verejno-súkromného 
partnerstva /MAS/ „Tatry – Pieniny LAG“ 

 
 

 
 
              

V Spišskej Starej Vsi, 14.11.2008 
 
 
 
 
                                                                                                       Ing. Jozef Harabin 
                                                                                                           primátor mesta 


