
Obecné zastupiteľstvo v Zámutove, 094 15  Zámutov 
 
 
 
 

Uznesenie č. 41/4/2015 
 

zo 4. zasadnutia OZ 
konaného dňa 30. apríla 2015 

            
 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Zámutove po prerokovaní  predloženého návrhu  
 

 
A. Berie na vedomie: 

 
1. Správu o prerokovaní Návrhu Územného plánu obce Zámutov vypracovanú odborne 

spôsobilou osobou na zabezpečovanie obstarávania ÚPD a ÚPP Ing. arch. Miroslavom 
Roháľom. 

2. Výsledky prerokovania Návrhu Územného plánu obce Zámutov. 
3. Návrh Územného plánu obce Zámutov sú základným územnoplánovacím dokumentom  

na miestnej úrovni a sú v určenom rozsahu záväzným alebo smerným podkladom na 
vypracovanie a schvaľovanie ďalšej územnoplánovacej dokumentácie, na územné 
rozhodovanie a na vypracovanie dokumentácie stavieb v katastrálnom území obce. 

4. Výsledok posúdenia návrhu Územného plánu obce Zámutov podľa § 25 ods. 1 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov Okresným úradom Prešov odbor výstavby a bytovej politiky  
vyjadrenom v stanovisku č. OU-PO-OVBP1-2015/16250/29181 zo dňa  12.03.2015. 

 
B. Súhlasí:  
- s vyhodnotením stanovísk a pripomienok z prerokovania  návrhu Územného plánu obce 

Zámutov, 

  
C. Schvaľuje: 
1. podľa § 26  ods. 3 stavebného zákona vo väzbe na § 11 ods. 4 písm. c) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Návrh  Územného plánu 
Obce Zámutov vypracované Ing. arch. Jozef Bednár, Ing. arch. Jozef Los-Chovanec, 
Vranov n/T 

2. Všeobecne záväzné nariadenie obce Zámutov č. 1/2015, ktorým sa  podľa § 27  ods. 3 
stavebného zákona vyhlasuje  záväznú časť  Územného plánu obce Zámutov.    
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D. Ukladá: 

 
Obecnému úradu v Zámutove: 

1. Opatriť návrh Územného plánu obce Zámutov  schvaľovacou doložkou. 
2. Zaslať Návrh Územného plánu obce Zámutov, kópiu uznesenia a  všeobecne záväzného 

nariadenia na Okresný úrad Prešov odbor výstavby a bytovej politiky a na príslušný 
stavebný úrad. 

3. Vyvesiť všeobecne záväzné nariadenie  na úradnej tabuli, doručiť dotknutým orgánom 
štátnej správy a dotknutým obciam v súlade s ustanoveniami § 27 ods. 4 stavebného 
zákona, § 6 ods. 8, 9, 10 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

4. Vyhotoviť registračný list návrhu Územného plánu obce Zámutov, ktorý spolu s kópiou 
uznesenia  doručí príslušnému ministerstvu. 

5. Rešpektovať návrh Územného plánu obce Zámutov  pri posudzovaní jednotlivých 
investícií v obci a koordinovať výstavbu tak, aby boli zmeny a doplnky  dodržiavané. 

6. Sledovať aktuálnosť územného plánu.  
 

 
           

 
 
 
 
 

Za uznesenie hlasovali poslanci: Bajus Ján, Gaľa Miroslav, Ličák Tomáš, Nagyová Viktória, 
Ing. Olejár Peter, Bc. Pavlik Peter, Virostko Peter, Zengevald Maroš 
Proti: 0 
Zdržali sa: Badinková Marta  
Neprítomní: 0 
 
 
 
v Zámutove 
dňa 30.04.2015 
 
 
 
        Duda Stanislav 
           starosta obce 
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