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Vec:  
Zmena a doplnok ÚPN - SÚ Poprad v k. ú. Poprad, lokalita "Moyzesova ulica - Poprad" - 
stanovisko     
 

Prešovskému  samosprávnemu  kraju,  ako  dotknutému samosprávnemu kraju podľa        § 22 
ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov, ste listom doručeným na odbor regionálneho odboru                  dňa 08.01.2014 
oznámili v zmysle § 22 ods. 2 a 3 stavebného zákona začatie prerokovania návrhu Zmeny a doplnku ÚPN 
- SÚ Poprad v k. ú. Poprad, lokalita „Moyzesova ulica - Poprad". 

Predmetom riešenia Zmeny a doplnku ÚPN - SÚ Poprad v k. ú. Poprad, lokalita „Moyzesova 
ulica – Poprad“ je zmena funkčného využitia plochy občianskej vybavenosti vrátane zelene a technickej 
infraštruktúry na plochu polyfunkcie – bývanie a občianska vybavenosť /služby, obchody/ vrátane zelene 
a technickej infraštruktúry. 

Po posúdení súladu návrhu Zmeny a doplnku ÚPN - SÚ Poprad v k. ú. Poprad, lokalita 
„Moyzesova ulica – Poprad“ s Územným plánom veľkého územného celku Prešovského kraja (ďalej len 
„ÚPN VÚC Prešovského kraja“), schváleným uznesením vlády Slovenskej republiky č. 268/1998 a jeho 
záväznou časťou, ktorá bola vyhlásená nariadením  vlády  Slovenskej republiky  č.  216/1998 Z. z., 
v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 679/2002 Z.z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 
111/2003 Z.z., všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 4/2004 a všeobecne 
záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 17/2009 účinného od 06.12.2009, dávame 
v zmysle § 22 ods. 5 stavebného zákona nasledovné  

stanovisko: 

 Návrh Zmeny a doplnku ÚPN - SÚ Poprad v k. ú. Poprad, lokalita „Moyzesova ulica – Poprad“ 
berieme na vedomie a nemáme pripomienky. 
 
 

S pozdravom 
 
 
 

Ing. František Barnáš 
vedúci odboru 

 


