
 
 

UznesenieUznesenieUznesenieUznesenie    

zo zasadnutia Mestského zastupite ľstva v Spišskej Novej Vsi,   
konaného d ňa 06.11.2008 

MsZ v Spišskej Novej Vsi prijalo uznesenie č. ........................./2008 
 

Mestské zastupite ľstvo v Spišskej Novej Vsi 
 

I. 
prerokovalo 

v zmysle § 11 ods. 4 písm. c) a g) zákona č. 369/1990 Zb. návrh Zmien a doplnkov 
2008 Územného plánu mesta Spišská Nová Ves, ktorú vypracovala spoločnosť 
ARCH.EKO s.r.o. z Banskej Bystrice, 
 
 

II. 
berie na vedomie 

II.1 
správu o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov 2008 Územného plánu mesta 
Spišská Nová Ves zameranú na riešenie – IBV s rekrea čnou zónou Malé pole 
Ferčekovce  a doplnenie vyhodnotenia záberov poľnohospodárskej pôdy (PP) 
v lokalitách Športovo-rekrea čný areál Novoveská Huta  IBV a Červený jarok,    
 
 

II.2 
schválenie Zmien a doplnkov 2008 Územného plánu mesta Spišská Nová Ves   je v 
určenom rozsahu záväzným a smerným podkladom pre vypracovanie a schvaľovanie 
dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie, 
 
 

II.3 
výsledok preskúmania návrhu Zmien a doplnkov 2008 Územného plánu mesta 
Spišská Nová Ves  Krajským stavebným úradom v Košiciach, ako príslušným 
orgánom územného plánovania vyjadrenom v stanovisku č. : 2008/01103nm-§25 
(ZaD 2008 ÚPN) zo dňa 06.10. 2008, 
 
 

III. 
 súhlasí 

s návrhom na vyhodnotenie pripomienok, vznesených  orgánmi štátnej správy, 
samosprávy, organizáciami, správcami  inžinierskych sietí a zapracovanými 
v čistopise Zmien a doplnkov 2008 ÚPN mesta Spišská Nová Ves, 

 
 

IV .  
schva ľuje 

IV.1 
Zmeny a doplnky 2008 Územného plánu mesta Spišská Nová Ves s riešením 



- zmeny: IBV A REKREA ČNÁ ZÓNA MALÉ POLE, FER ČEKOVCE, (návrh 
územného rozvoja vrátane vyhodnotenia záberov poľnohospodárskej pôdy ) 
 -  doplnok: IBV ČERVENÝ JAROK  (doplnenie a prehodnotenie záberov  PP) 
- doplnok: ŠPORTOVO-REKREAČNÝ AREÁL NOVOVESKÁ HUTA (doplnenie 
a prehodnotenie záberov  PP), 
  
 

IV.2 
Doplnok č. 2/2008 k Všeobecnému záväznému nariadeniu mesta Spišská Nová Ves 
č. 5/ 2000 zo dňa 7. 12. 2000, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu 
mesta Spišská Nová Ves., 

 
 

V. 
 ukladá zverejni ť 

V.1 
záväznú časť Zmeny a doplnky 2008  Územného plánu mesta Spišská Nová Ves    
vyvesením na úradnej tabuli mesta obvyklým spôsobom po dobu 30 dní a doručením 
dotknutým orgánom, 
zodpovedný : Ing. arch. Teodor Štubňa  
vedúci OÚPaSP  
 

V.2 
vyhotovi ť 

registračný list a spolu s kópiou uznesenia o schválení „ Zmeny a doplnky 2008“ 
Územného plánu mesta Spišská Nová Ves  ho doručiť Ministerstvo výstavby 
a regionálneho rozvoja SR, 
zodpovedný : Ing. arch. Teodor Štubňa  
vedúci OÚPaSP  
 
 

V.3 
čistopis Zmeny a doplnky 2008 Územného plánu mesta Spišskej Novej Vsi, po 
opatrení schvaľovacou doložkou zaslať spolu s výpisom z uznesenia MsZ Spišská 
Nová Ves na Stavebný úrad v Spišskej Novej Vsi a Krajský stavebný úrad 
v Košiciach, 
 
 
       V.4 
doru čiť výpis z MsZ o schválení ZaD 2008 ÚPN mesta Spišská Nová Ves na 
Krajský pozemkový úrad do 30 dní od schválenia, Vyhodnotenie záberov PP (text 
a grafika) 1x doručiť Obvodnému pozemkovému úradu  Spišská Nová Ves pre 
potreby následných konaní o odňatí PP. 
zodpovedný : Ing. arch. Teodor Štubňa  
vedúci OÚPaSP.  
 


