
 
 

Zápisnica č. 13/2020 
 
 

z 13. riadneho zasadnutia Komisie územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia 
zriadenej pri zastupiteľstve PSK, uskutočneného dňa 01.10.2020 

 
 

Zasadnutie sa uskutočnilo na základe pozvánky predsedu komisie územného plánovania, ochrany 
a tvorby životného prostredia v zasadacej miestnosti na 4. podlaží č. dv. 420 PSK s týmto programom: 

1. Otvorenie.  
2. Voľba overovateľa zápisnice a uznesenia.  
3. Schválenie Rokovacieho poriadku komisií Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja. 
4. Informatívna správa o vydaných stanoviskách k prípravným prácam, zadaniam, konceptom 

a návrhom územnoplánovacích dokumentácii, ich zmenám a doplnkom a územnoplánovacím 
podkladom za rok 2019 a stav územnoplánovacích dokumentácií v Prešovskom kraji za jednotlivé 
okresy. 

5. Rôzne. 
6. Záver. 
 
1.  Otvorenie 
 

Predseda  komisie PaedDr. Miroslav Benko, MBA privítal prítomných  a otvoril 13. riadne 
zasadnutie Komisie územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia. Všetci prítomní boli 
oboznámení s programom. Nikto z prítomných nemal k predloženému programu pripomienky. Zo 
zasadnutia sa ospravedlnili písomne 2 členovia a 1 sa ospravedlnil telefonicky.  

 
2.  Voľba overovateľa zápisnice a uznesenia 
 
Za overovateľa zápisnice a uznesenia bol zvolený p.  Róbert Mačej.                                
 
3. Schválenie Rokovacieho poriadku komisií Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
 
Predseda komisie vyzval Ing. Máthého, aby priblížil „Rokovací poriadok komisií Zastupiteľstva 
Prešovského samosprávneho kraja“, zmeny, ku ktorým došlo oproti predchádzajúcemu. Rokovací 
poriadok bol doplnený o Článok VIII. Hlasovanie per rollam a došlo k úprave povinností sekretára, 
ostatné body zostali bez zmien. 
Na záver tohto bodu, dal predseda komisie hlasovať, kde ani jeden z členov nebol proti, Rokovací 
poriadok komisií Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja bol jednohlasne schválený. 
 
Návrh na uznesenie: 
Komisia Územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia   
 
Odporúča: 
Zastupiteľstvu PSK schváliť: 

Rokovací poriadok komisií Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja. 
 
4. Informatívna správa o vydaných stanoviskách k prípravným prácam, zadaniam, konceptom 
a návrhom územnoplánovacích dokumentácii, ich zmenám a doplnkom a územnoplánovacím 
podkladom za rok 2019 a stav územnoplánovacích dokumentácií v Prešovskom kraji za jednotlivé 
okresy. 
 
Ing. Máthé podal stručnú informáciu o vydaných stanoviskách k prípravným prácam, zadaniam, 
konceptom a návrhom územnoplánovacích dokumentácii, ich zmenám a doplnkom  
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a územnoplánovacím podkladom za rok 2019 a o stave územnoplánovacích dokumentácií v Prešovskom 
kraji za jednotlivé okresy. Pre zabezpečenie uplatňovania záväznej a grafickej časti schváleného ÚPN 
PSK bolo, podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 
predpisov (stavebný zákon), vydaných 97 stanovísk. Čo sa týka stavu územnoplánovacej dokumentácie 
(ÚPD) jednotlivých okresov, tak najviac schválených ÚPD obcí má okres Poprad, z počtu obcí 29 má 
schválenú ÚPD 29 obcí, čo v % tuálnom vyčíslení znamená 100 % a naopak okres Svidník má najmenej  
schválených ÚPD obcí, kde z celkového počtu 68  má schválenú územnoplánovaciu dokumentáciu 10 
obcí čo predstavuje 15 % z celkového počtu obcí. Konštatoval, že v okrese Snina z celkového počtu 34 
obcí má schválenú ÚPD 15 obcí, čo nie je priaznivá situácia, nakoľko  v rámci II. etapy Iniciatívy 
Catching – up Regions, komponent 4.3. „Dobudovanie technickej infraštruktúry v okrese Snina“, jednou 
z podmienok úspešnosti projektu je schválená ÚPD obce.  
Po ukončení informatívnej správy, ktorú podal  Ing. Máthé, došlo k hlasovaniu, kde bola Informatívna 
správa o vydaných stanoviskách k prípravným prácam, zadaniam, konceptom a návrhom 
územnoplánovacích dokumentácii, ich zmenám a doplnkom a územnoplánovacím podkladom za rok 
2019 a stav územnoplánovacích dokumentácií v Prešovskom kraji za jednotlivé okresy jednohlasne 
schválená. Žiaden z prítomných členov nebol proti. 
 
Návrh na uznesenie: 
Komisia Územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia   
 
Berie na vedomie: 
Informatívnu správu o vydaných stanoviskách k prípravným prácam, zadaniam, konceptom a návrhom 
územnoplánovacích dokumentácii, ich zmenám a doplnkom a územnoplánovacím podkladom za rok 
2019 a stav územnoplánovacích dokumentácií v Prešovskom kraji za jednotlivé okresy. 
 
5. Rôzne 
  
6.Záver 
 
Predseda komisie ukončil 13. riadne zasadnutie komisie a poďakoval prítomným za účasť. 
 

Zapísala: Ing. Ingrid Hrindová 
 
 
 
 
PaedDr. Martina Slivková, PhD.                 PaedDr. Miroslav Benko, MBA 
sekretár komisie ÚP, ochrany a tvorby ŽP                              predseda komisie ÚP, ochrany a tvorby ŽP  
 
                   
                                               

 
     Overovateľ:  

                                                                                                           Róbert Mačej 
 


