
 

 

 

 

REGISTRAČNÝ LIST ÚPD  
 

 

Názov územného plánu 
Územný plán obce Zámutov 
 

Názov obce /regiónu/: Kód obce /regiónu/: 
Zámutov 529265 

Názov okresu: Kód okresu: 
Vranov n/T 713 

Názov kraja: Kód kraja: 
Prešovský kraj 700 

Vymedzenie riešeného územia zoznamom katastrálnych /administratívnych/ území: 
Katastrálne územie Zámutov, okres Vranov n/T, obec: Zámutov  
 

Názov orgánu územného plánovania, ktorý obstaráva územný plán: 
Obec Zámutov, 094 15 Zámutov 

Názov orgánu, ktorý schválil územný plán: 
Obecné zastupiteľstvo v Zámutovch 

Názov spracovateľa územného plánu: 
Ing. arch. Jozef Bednár, Ing. arch. Jozef Los-Chovanec, Vranov n/T 
 

Dátum oznámenia o začatí obstarávania územného plánu: 18.12.2012 

Dátum a číslo uznesenia o schválení zadania územného plánu: 
dátum 27. 03. 2013 

číslo 157/16/2013 

Dátum začatia a skončenia prerokúvania konceptu: 
začiatok 09.06.2014 

koniec 09.07.2014 
Dátum postúpenia súborného stanoviska spracovateľovi: 09/2014 

Dátum začatia a skončenia prerokúvania návrhu: 
začiatok 23.10.2014 

koniec 23.11.2014 

Dátum a číslo listu o výsledku preskúmania územného plánu podľa podľa § 25 
stavebného zákona: 

dátum 12.03.2015 

číslo OU-PO-OVBP1-
2015/16250/29181 

Dátum a číslo uznesenia, ktorým bol schválený územný plán: 
dátum 30.04.2015 

číslo 41/4/2015 
Dátum a číslo všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa vyhlasuje 
záväzná časť územného plánu: 

dátum 30.04.2015 
číslo VZN č. 1/2015 

Dátum účinnosti všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 
územného plánu: 

30.04.2015 
 

Mierka hlavného výkresu: 1 : 2000 

Použitá technológia spracovania územného plánu:  
digitálne 

Miesto uloženia územného plánu: 
Obec Zámutov, 094 15 Zámutov  
Okresný úrad, odbor výstavby a bytovej politiky, Nám. Mieru 3,  080 01 
Prešov 

 

Meno a funkcia osoby  zodpovednej                    
za vypracovania registračného listu: 

Ing. arch. Miroslav Roháľ, odborne spôsobilá osoba  na obstarávanie ÚPD 

Stanislav Duda - starosta obce Zámutov 

Dátum vyhotovenia registračného listu: 07.05.2015 
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