
                                                                                

 
Materiál na rokovanie  
38. zasadnutia Obecného  zastupiteľstva  Obce 
Markušovce 
Dňa: 2. 12. 2021 
 

 
Bod programu číslo:  
 

4 A 
 
 

 
Bod programu: 
Návrh na schválenie  Zmeny a doplnku 02 územného plánu zóny 
Markušovce 
Materiál predkladá:  
Marek Virág 
Starosta obce Markušovce 
 
Materiál vypracoval: 
Ing. Klára Rimbalová 
Samostatný odborný referent  
 
Návrh na závery k prerokovanému bodu: 
Návrh na uznesenie: 
Obecné   zastupiteľstvo  Obce   Markušovce   
a) berie na vedomie 
1. správu o prerokovaní návrhu „Zmeny a doplnky 02 územného plánu zóny Markušovce“ 
     vypracovanú odborne spôsobilou osobou na zabezpečovanie obstarávania ÚPP a ÚPD 
     podľa § 2a stavebného zákona Ing. Emíliou Hudzíkovou 
2. výsledok preskúmania návrhu „Zmeny a doplnky 02 územného plánu zóny Markušovce“ 
    Okresným úradom Košice, odborom výstavby a bytovej politiky vyjadrenom v stanovisku 
    č. OU-KEO-OVBP1-2021/024521-002 zo dňa 16. 07. 2021 
b) súhlasí 
s návrhom na rozhodnutie o stanoviskách, pripomienkach a námietkach vznesených 
v procese prerokovania zmien a doplnkov 02 územného plánu obce Markušovce  
c) schvaľuje 
podľa § 31 ods. 1, § 27 ods. 3 stavebného zákona a podľa § 11 ods. 4 písm. c) zákona  
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov „Zmeny a doplnky 02 
územného plánu zóny Markušovce“, vypracované Ing. arch. Dušanom Burákom, CSc. 
d) ukladá obci prostredníctvom poverenej obstarávateľky pre Zmeny a doplnky 02 
územného plánu obce Markušovce splniť úlohy podľa  ust. § 28 ods. 1, § 28 ods. 4, § 28 ods.5 
stavebného zákona, ktoré vyplývajú zo schválenia tohto dokumentu v termíne tak, ako to  
ukladá stavebný zákon, t. j. do 3 mesiacov. 
 
  
Dôvodová správa: 
Obec  Markušovce  pristúpila  k  obstaraniu  „Zmeny  a  doplnky  č.  02 územného plánu zóny 
Markušovce“   (ďalej ZaD)  v  roku  2017.   Ich cieľom bolo  overiť  využiteľnosť  katastrálneho  
územia pre  nové funkčné využitie v 5 lokalitách, ktoré boli určené na základe podnetov osôb  



Po získaní všetkých potrebných  náležitostí predkladá tento materiál na schválenie 
obecnému zastupiteľstvu.  
 
 
Prílohy k materiálu: 
1. SPRÁVA O PREROKOVANÍ „Zmeny  a  doplnky  02 územného plánu zóny Markušovce“    
2. Zmeny  a  doplnky  02 ÚPN – Z Markušovce – žiadosť o preskúmanie návrhu    
3. VYHODNOTENIE PRIPOMIENOK A STANOVÍSK k Zmenám a doplnkov ÚPN-O 
     MARKUŠOVCE dotknuté orgány štátnej správy, organizácie, obce 
4. VYHODNOTENIE PRIPOMIENOK K ZaD 02 ÚPN-O MARKUŠOVCE 
     fyzické osoby 
5. Zmeny  a  doplnky  02 ÚPN – Z Markušovce – SPRIEVODNÁ SPRÁVA 
6. Územný plán zóny Markušovce ZMENY A DOPLNKY 02 
     C: INFORMATÍVNA PRÍLOHA 
     Vyznačenie zmien v záväznej časti 
 
 
 

V Markušovciach dňa 19. 11. 2021 
 
 
 

 


