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Návrh na uznesenie:  

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 písm. c) 
zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších 
predpisov a § 3 písm. f) bod 4 č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov 
štátnej správy na obce a vyššie územné celky a § 27 ods. 2 a § 31 zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.  

A. Schvaľuje:  

Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č.xx/2019, ktorým sa 
vydáva Záväzná časť Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja.  

B. Ukladá:  
 
predsedovi PSK 
 
B 1.  Zabezpečiť vydanie Záväznej časti Územného plánu Prešovského samosprávneho 

kraja všeobecne záväzným nariadením Prešovského samosprávneho kraja. 
B 2.   Zabezpečiť zrušenie Územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja 

v znení jeho neskorších zmien a doplnkov dňom účinnosti všeobecne záväzného 
nariadenia Prešovského samosprávneho kraja, ktorým sa vyhlási Záväzná časť 
Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja.  

B.3. Zabezpečiť uloženie schváleného čistopisu Územného plánu Prešovského 
samosprávneho kraja na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky 
a Okresnom úrade Prešov, odbore výstavby a bytovej politiky a zaslať registračný 
list spolu s kópiou uznesenia o schválení Územného plánu Prešovského 
samosprávneho kraja Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky.  

 
 
 Termín: do 31. októbra 2019   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 
 
 

Podľa § 11 ods. 2 písm. a) a § 8 ods. 1 zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších 
územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení  neskorších  predpisov a na  
základe  ustanovenia § 27 ods. 2 a v súlade s § 28 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov je potrebné 
po schválení Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja vyhlásiť jeho záväzná časť. 
Týmto predkladáme na zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja návrh 
znenia Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č.xx/2019 zo dňa 
26.08.2019, ktorým sa vydáva „Záväzná časť Územného plánu Prešovského samosprávneho 
kraja“. Neoddeliteľnou súčasťou všeobecne záväzného nariadenia je návrh Záväznej časti 
Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Všeobecne záväzné nariadenie  
Prešovského samosprávneho kraja 
č. xx/2019 zo dňa 26.08.2019 

ktorým sa vydáva Záväzná časť  
Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja  

 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  podľa § 11 ods. 2 písm. a) a § 8 ods. 1 
zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych 
krajoch) v znení  neskorších  predpisov a na  základe  ustanovenia  § 27 ods. 2 a v súlade  s § 
28 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v 
znení neskorších predpisov schvaľuje toto všeobecne záväzné nariadenie: 
  

Čl. I 
 

1.    Týmto  Všeobecne  záväzným  nariadením Prešovského samosprávneho kraja č.xx/2019 
sa  vydáva  „Záväzná  časť  Územného  plánu Prešovského samosprávneho kraja“. 

2.  „Záväzná časť Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja“ rieši záväznými 
regulatívmi a vymedzením verejnoprospešných stavieb hlavné zásady funkčného  
využitia, priestorového  usporiadania  a limity  využívania  územia.  Je prílohou č.1 a 
nedeliteľnou  súčasťou  tohto všeobecne záväzného nariadenia.  

 
Čl. II 

 
Dokumentácia schváleného Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja je uložená a 
možno do nej nahliadnuť na Úrade Prešovského samosprávneho kraja, Ministerstve dopravy a 
výstavby Slovenskej republiky a Okresnom úrade v Prešove, odbore výstavby a bytovej 
politiky. 

 
Čl. III 

 
1.  Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. xx/2019 bolo 

schválené na zasadnutí Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja dňa 26.08.2019 
uznesením č. ......../2019.  

2.   Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. xx/2019 nadobúda 
účinnosť 30. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli Prešovského samosprávneho 
kraja.  

3.    Dňom  účinnosti  Všeobecne  záväzného  nariadenia  Prešovského  samosprávneho  kraja  
č. xx./2019 sa ruší Územný plán veľkého územného celku Prešovského kraja, ktorého 
Záväzná časť bola vyhlásená nariadením vlády SR č. 216/1998 Z. z., v znení jeho zmien 
a doplnkov vyhlásených nariadením vlády SR č. 679/2002 Z. z., v znení jeho zmien 
a doplnkov vyhlásených nariadením vlády SR č. 111/2003 Z. z., v znení jeho zmien 
a doplnkov vyhlásených Všeobecne záväzným nariadením Prešovského samosprávneho 
kraja č. 4/2004, v znení jeho zmien a doplnkov vyhlásených Všeobecne záväzným 
nariadením Prešovského samosprávneho kraja č. 17/2009 a v znení jeho zmien 
a doplnkov vyhlásených  Všeobecne záväzným nariadením Prešovského   samosprávneho  
kraja  č. 60/2017. 

 
 


