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vypracované: 
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materiál obsahuje: 
 dôvodovú správu 
 návrh na uznesenie 
 NÁVRH VZN  
 odkaz_na územný_plán_mesta 
 CD_návrh upravený  po prerokovaní_ZaD6 

UPN SU MnB 
 Informačná správa_ZaD6 UPN SÚ Moldava 

nad Bodvou 
 ZaD č.6_Moldava nad Bodvou_vyhodnotenie 

pripomienok_12_12_2017 
 Stanovisko OÚ odbor opravných prostriedkov 

 Stanovisko OÚ odbor výstavby a bytovej 
politiky 

 
Legislatívne východiská: 
 

 zákon č. 369/1990 Zb. v znení neskorších 
predpisov  

 zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších 
predpisov 

 VZN č. 1/99 a dodatky k tomuto VZN  
 

Prijaté uznesenia súvisiace s týmto 
materiálom: 

 

Finančný a majetkový dopad na rozpočet 
mesta: 

 

Vyjadrenie primátora mesta, že sa pri osobe 
kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle 
§ 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí: 

 
nevyžaduje sa 
 

Vyjadrenie poslancov MsZ, že sa pri osobe 
kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle 
§ 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí: 

nevyžaduje sa 

Oznámenie osobného záujmu podľa 
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.: 

 

 
 
 
 



 

 

Dôvodová správa k bodu č.  
Schválenie Zmien a doplnkov č. 6 k Územnému plánu sídelného útvaru Moldava nad Bodvou 
 

Celkový cieľ:  

Hlavným cieľom schválenia ZaD č.6 ÚPN SÚ je vytvoriť dokument pre usmernenie rozvoja na 
území mesta. 

Predmetom  riešenia ZaD č. 6 ÚPN-SÚ Moldava nad Bodvou  je 7 lokalít  v zmysle 
požiadavky mesta a zadávacieho listu mesta Moldava nad Bodvou v rámci procesu  verejného  
obstarávania. Spracovateľom ZaD č. 6 ÚPN-SÚ Moldava nad Bodvou je autorizovaný architekt 
SKA: Ing. arch. Dušan Hudec, reg.č.0742AA, URBAN studio, s.r.o., Letná 45, 040 01 Košice. 
Osobou s odbornou spôsobilosťou je Ing. Martin Hudec, reg. č. 275. 

 
Prerokovanie návrhu ZaD č.6 ÚPN–SÚ Moldava nad Bodvou za účasti spracovateľa sa 

uskutočnilo dňa 17. 10. 2017 o 11.00 hod. v zasadačke mestského úradu v Moldave nad Bodvou, ul. 
Školská 2. Oznam o prerokovaní návrhu ZaD č.6  ÚPN–SÚ Moldava nad Bodvou s uvedením 
možnosti nahliadnuť do návrh ZaD č.6 ÚPN–SÚ Moldava nad Bodvou bol zverejnený na úradnej 
tabuli pred mestským úradom od 10.10.2017 do 13.10.2017.  

Oznam o prerokovávaní návrh ZaD č.6 ÚPN–SÚ Moldava nad Bodvou bol zverejnený aj  na 
internetovej stránke mesta www.moldava.sk a na internetovej stránke  
www.zadmoldava.uzemnyplan.sk. Na základe požiadavky Okresného úradu Košice, odbor 
výstavby  a bytovej politiky zo  dňa 20.07.2017  sa dňa 04.08.2017 uskutočnilo  opätovné  
prerokovanie s výkladom  spracovateľa predmetnej  dokumentácie na Mestskom úrade v Moldave 
nad Bodvou. Po spracovaní  vyhodnotenia pripomienkového konania s prerokovávania návrhu ZaD 
6 ÚPN–SÚ Moldava nad Bodvou sa spracoval upravený návrh ÚPD ako podklad  na schvaľovací 
proces.  

Opätovné prerokovanie neakceptovaných pripomienok  s fyzickými  a právnickými  osobami 
v zmysle §22 ods. 7) stavebného zákona nebolo potrebné uskutočniť  nakoľko všetkým 
pripomienkam v rámci  riešeného  územia zmien a doplnkov  sa vyhovelo. (viď. Príloha - 
Vyhodnotenie pripomienkového konania). Všetky akceptované pripomienky boli zapracované do 
návrhu, upravenom po prerokovaní v zmysle vyhodnotenia pripomienkového konania 
k predmetnej ÚPD. 

 Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných  
zložiek  životného prostredia kraja vydal stanovisko podľa §9 1 písm. a) zákona OPaK dňa 
05.08.2017 č.l. OU-KE-OSZP1-2016/032447. 

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so  sídlom v Košiciach  vydal súhlasné záväzné  
stanovisko k predmetnej dokumentácií dňa:20.07.2016 listom č. 2016/04226-02/HŽPaZ. 

 Okresný  úrad Košice, odbor  opravných  prostriedkov udelil  súhlas  s budúcim  možným  
využitím  PP  na stavebné  a iné  zámery  podľa  §14 ods.1 v nadväznosti  na §13 ods. 1 
zákona č.220/2004 Z.z.  dňa 05.12.2016 listom č.OU-KE-OOP4-2016/ 044973   

Následne bola podaná  žiadosť na Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky podľa § 
25 ods.1 stavebného zákona. Žiadosť obsahovala túto správu o prerokovaní územnoplánovacej 
dokumentácie, vyhodnotenie všetkých stanovísk a pripomienok aj s návrhom na rozhodnutie o 
námietkach a pripomienkach, návrh ZaD č.5  ÚPN-SÚ Moldava nad Bodvou a návrh všeobecne 
záväzného právneho predpisu, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmien a doplnkov 
územnoplánovacej dokumentácie. Okresný úrad Košice, odbor  výstavby a bytovej politiky zaslal 
dňa 28.12.2016 výsledok preskúmania podľa §25 stavebného zákona návrhu ZaD č.5 Územného 
plánu sídelného útvaru Moldava nad Bodvou v stanovisku č.OU-KE-OVBP1-2016/050203 , 
ktorým  súhlasí  so  schválením  predmetnej územnoplánovacej dokumentácie v mestskom  
zastupiteľstve. 



 

 

 
Návrh na uznesenie 

 
Zmien a doplnkov č. 6 k Územnému plánu sídelného útvaru Moldava nad Bodvou 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Moldava nad Bodvou na svojom 3. zasadnutí dňa ……… 

I. prerokovalo 
podľa § 11 ods. 4 písm. c.), g.) zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a §§ 26, 27 zákona č. 
50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov návrh ZaD č.6 Územného plánu sídelného útvaru Moldava nad 
Bodvou; 

II. berie na vedomie 
1. správu o prerokovaní návrhu ZaD č.6 Územného plánu sídelného útvaru Moldava nad Bodvou 

vypracovanú odborne spôsobilou osobou na zabezpečovanie obstarávania ÚPD a ÚPP Ing. 
Martinom Hudecom, reg. č. 275 MŽP SR, 

2. výsledky prerokovania návrhu ZaD č.6 Územného plánu sídelného útvaru Moldava nad Bodvou, 
3. že, územný plán mesta je základným územnoplánovacím dokumentom na miestnej úrovni a je v 

určenom rozsahu záväzným alebo smerným podkladom na územné rozhodovanie a na vypracovanie 
dokumentácie stavieb v katastrálnom území mesta, 

4. výsledok preskúmania podľa §25 Stavebného zákona návrhu ZaD č.6 Územného plánu sídelného 
útvaru Moldava nad Bodvou Okresným úradom  Košice, odbor výstavby a bytovej politiky, 
oddelenie územného plánovania, vyjadrenom v stanovisku č. OU-KE-OVBP1-2018/032077 zo dňa 
23. 07. 2018. 

IlI. súhlasí 
s návrhom   na   rozhodnutie   o stanoviskách,   pripomienkach  a námietkach  vznesených v procese 
prerokovania návrhu ZaD č.6 územného plánu sídelného útvaru Moldava nad Bodvou; 

IV. schvaľuje 
ZaD č.6 územného plánu sídelného útvaru Moldava nad Bodvou vypracované Ing. arch. Dušanom  
Hudecom, autorizovaným architektom SKA reg.č.0742AA, URBAN studio s.r.o., Benediktínska 24, Košice;  

V. vydáva 
Podľa   §6  zákona   č.369/1990  Zb.   v znení   neskorších   predpisov  Všeobecne  záväzné nariadenie mesta 
(Dodatok č. 6), ktorým sa dopĺňa VZN o územnom pláne sídelného útvaru Moldava n/B (ďalej len ÚPN 
SÚ) č.: 1/99, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ZaD č.6 územného plánu sídelného útvaru Moldava nad 
Bodvou. 
Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta č…. tvorí prílohou tohto uznesenia. 

V. žiada 
1. zverejniť záväznú časť ZaD č.6 územného plánu sídelného útvaru Moldava nad Bodvou vyvesením na 
úradnej tabuli a internetovej stránke mesta najmenej na 30 dní, ako aj iným obvyklým spôsobom 

 
Zodpovedný: JUDr. Ing. Slavomír  Borovský, 
primátor mesta  

                                                                                          Termín: 
2. doručiť záväznú časť dotknutým orgánom štátnej správy 
                                                                                           Zodpovedný:  

Termín: 
3. vyhotoviť o obsahu ZaD č.6 územného plánu sídelného útvaru Moldava nad Bodvou registračný list,  
ktorý spolu s kópiou uznesenia o schválení doručiť príslušnému ministerstvu SR 
 



 

 

Zodpovedný: Ing. Martin Hudec  
Termín: 

4. označiť dokumentáciu ZaD č.6 územného plánu sídelného útvaru Moldava nad Bodvou schvaľovacou 
doložkou 

Zodpovedný: Ing. Martin Hudec 
Termín: 

5. uložiť ZaD č.6  územného plánu sídelného útvaru Moldava nad Bodvou na meste, na stavebnom 
úrade a na Okresnom úrade Košice 

Zodpovedný: Ing. Martin Hudec  
Termín : 90 dní od schválenia 

 

Návrh uznesenia je prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržania podmienok 
zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. § 12 ods. 7.  v znení neskorších predpisov.  
 

 

prílohy: 

CD_návrh upravený  po prerokovaní_ZaD6 UPN SU MnB 
Informačná správa_ZaD6 UPN SÚ Moldava nad Bodvou / Správa o prerokovaní 
ZaD6_Moldava nad Bodvou_vyhodnotenie pripomienok 
Stanovisko OÚ odbor opravných prostriedkov 
Stanovisko OÚ odbor výstavby a bytovej politiky 
NÁVRH VZN (DOPLNOK č.6) 
odkaz_na uzemny_plan_mesta 

 
 
 

 
 
   

 


