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Vec:  
Zadanie pre spracovanie Územného plánu obce Nižný Hrušov - stanovisko     
 

Listom doručeným dňa 22.01.2014 ste nám oznámili, že v zmysle § 20 zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov ste začali 
prerokovanie „Zadania pre spracovanie územného plánu obce Nižný Hrušov“. 

Po posúdení súladu návrhu „Zadania pre spracovanie územného plánu obce Nižný Hrušov“ s 
ÚPN VÚC Prešovského kraja schváleného uznesením vlády SR č. 268/1998 a nariadením vlády SR č. 
216/1998 Z. z., ktorým bola vyhlásená záväzná časť ÚPN VÚC Prešovského kraja a jeho Zmenami 
a doplnkami schválenými  vládou  SR nariadením č. 679/2002 Z. z., nariadením č. 111/2003 Z. z., 
Zmenami a doplnkami 2004 schválenými Zastupiteľstvom   Prešovského   samosprávneho  kraja (ďalej 
len „PSK“) uznesením  č. 228  zo  dňa 22. 06. 2004, ktorým bola vyhlásená jeho záväzná časť Všeobecne 
záväzným nariadením PSK  č. 4/2004, Zmenami a doplnkami Územného plánu veľkého územného celku 
Prešovského kraja 2009 schválenými Zastupiteľstvom PSK uznesením č. 588/2009 dňa 27.10.2009, 
ktorých záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením PSK č. 17/2009 schváleným 
Zastupiteľstvom PSK uznesením č. 589/2009  dňa 27.10.2009 s účinnosťou od 06.12.2009 dávame 
v zmysle § 20 ods. 4 stavebného zákona nasledovné  

stanovisko: 

V kapitole 4. „Požiadavky vyplývajúce z návrhu ÚPN VÚC Prešovského kraja na územie obce 
vrátane výstupov zo záväznej časti“ žiadame v uvedenom texte opraviť č. VZN PSK na 17/2009 
(nesprávne uvedené č. 17/2005). Zároveň požadujeme presne vypísať záväzné regulatívy funkčného 
a priestorového usporiadania územia v zmysle záväznej časti ÚPN VÚC Prešovského kraja, ktoré sa 
týkajú riešeného aj záujmového územia obce Nižný Hrušov. 

Po zapracovaní vyššie uvedených pripomienok súhlasíme s návrhom Zadania pre spracovanie 
územného plánu obce Nižný Hrušov. 
 
 

S pozdravom 
 
 
 

Ing. František Barnáš 
vedúci odboru 

 


