
Uznesenie č. 418/2021 
z 20. Decembra 2021 

                                                                                                                   
Obecné zastupiteľstvo v Kvakovciach 

 
A) berie na vedomie    

                                                                                        
a) stanovisko Okresného úradu Prešov, Odboru výstavby a bytovej politiky č. OÚ-PO-OVBP1-

2021/043710/01 zo  dňa 1.12.2021 o preskúmaní návrhu Zmien a doplnkov č.2  Územného plánu 
obce Kvakovce podľa §25  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) 

b) správu o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Kvakovce vypracovanú 
odborne spôsobilou osobou na zabezpečenie obstarávania ÚPD a ÚPP podľa § 2a zákona č. 
50/1976 Ing. Ivetou Sabakovou (reg.č. 405) 

 
B) súhlasí 

 
s vyhodnotením pripomienok podaných v rámci prerokovania návrhu Zmien a doplnkov č.2  
Územného plánu obce Kvakovce 

 
C) schvaľuje 

 
podľa §31 ods. (1) a podľa § 27 ods. (3) stavebného zákona v nadväznosti na §11            ods. (4) písm. 
c) zákona 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Zmeny a doplnky č.2   
Územného plánu obce Kvakovce 

 
D) žiada 

 
starostu    obce    zabezpečiť    prostredníctvom    odborne   spôsobilej    osoby   pre obstarávanie 
Zmien a doplnkov č.2  Územného plánu obce Kvakovce : 
a) v súlade s § 6 ods. (8) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

vyhlásenie  Všeobecne záväzného  nariadenia obce Kvakovce č.2/2021 , ktorým sa vymedzujú 
záväzné časti  Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Kvakovce, 

b) označenie textovej časti, výkresovej časti a záväznej časti Zmien a doplnkov č.2  Územného plánu 
obce Kvakovce schvaľovacou doložkou v súlade s § 28 ods. (1) stavebného zákona, 

c) vyhotovenie registračného listu v súlade s § 28 ods. (5) stavebného zákona a jeho doručenie 
Ministerstvu dopravy a výstavby  SR spolu s kópiou uznesenia o schválení  Zmien a doplnkov č.2  
Územného  plánu obce Kvakovce,                                         

d) uloženie Zmien a doplnkov č.2  Územného plánu obce Kvakovce v obci – na obecnom úrade , 
stavebnom úrade a na Okresnom úrade Prešov, odbore výstavby a bytovej politiky do 3 mesiacov 
od jej schválenia, 

e) zverejniť v súlade s §27 ods. (4) písm. a) a b) stavebného zákona záväznú časť Zmien a doplnkov 
č.2  Územného plánu obce Kvakovce na úradnej tabuli najmenej na 30 dní a doručením 
dotknutým orgánom štátnej správy. 

 
Hlasovanie:  
ZA: Pavlík, Tabačko, Karpjaková  
Proti: 0 

Zdržal sa: Foľtan  

 

Uznesenie bolo schválené.  


