
Výpis z uznesenia 
Obecného zastupiteľstva  Ľubovec  č.: 18/E  zo dňa 23.09.20008 

 
Obecné zastupiteľstvo Ľubovec  v súlade s ustanovením § 11, ods.4, zák.č.369/90 Zb. o 
obecnom zriadení  v neskoršom znení  p r i j í m a  uznesenie č.18/E, ktorým: 
 
I. berie na vedomie 

1. správu o prerokovaní návrhu územného plánu obce Ľubovec  vypracovanú Ing. arch. 
Slavomírom Kmecíkom,  odborne spôsobilou osobou na  obstarávania ÚPP a ÚPD podľa § 2a 
stavebného zákona , (reg. č. 131), 

2. výsledok preskúmania návrhu územného plánu obce Ľubovec  Krajským stavebným úradom 
v Prešove podľa § 25 stavebného zákona (list č. 2008-877/2844-2 zo dňa 18.08.2008) 

 
II. súhlasí 
s vyhodnotením stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu Územného plánu  obce Ľubovec 
podľa § 22 stavebného zákona 
 
III. schvaľuje 
podľa § 27 ods. 3 stavebného zákona a podľa § 11 ods. 4 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov Územný plán obce Ľubovec,   
spracovaný Ing. arch. Danielom Almássym, autorizovaným  architektom  SKA. 
− s pripomienkou : vo výkrese číslo 4 ÚPO zadokumentovať  vedenie vodovodu hospodárskeho 

dvora s výhľadom napojenia na obecný vodovod. 
 

IV.odporúča starostke obce Ľubovec:  
 prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie ÚPP a ÚPD podľa § 2a stavebného 
zákona:  
1.zverejniť záväznú časť územného plánu obce Ľubovec vyvesením na úradnej tabuli obce najmenej 
na 30 dní, ako aj iným obvyklým spôsobom v zmysle § 27 ods.4 písm. a) stavebného zákona, 
      

2.doručiť záväznú časť územného plánu obce Ľubovec dotknutým orgánom štátnej správy v zmysle § 
27 ods.4 písm. b) stavebného zákona 
       

3.vyhotoviť o obsahu územného plánu obce Ľubovec registračný list v zmysle § 28 ods. 5 stavebného 
zákona a spolu s kópiou uznesenia o schválení doručiť Ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoja 
Slovenskej republiky       

4.označiť dokumentáciu územného plánu obce Ľubovec schvaľovacou doložkou v zmysle § 28 ods.1 
stavebného zákona       

5.uložiť územný plán obce Ľubovec v obci, na stavebnom úrade a na Krajskom stavebnom úrade  
v Prešove v zmysle § 28 ods. 3 a 4  stavebného zákona    

                             termín: do 3 mesiacov od schválenia územného plánu 

 

Obecné zastupiteľstvo Ľubovec dňa 23.9.2008 prijíma 
podľa  § 11 ods.4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubovec  č. 3/2008, ktorým sa podľa §27 ods.3 stavebného 
zákona  vyhlasuje  Záväzná časť Územného plánu obce Ľubovec, schváleného uznesením obecného 
zastupiteľstva č. : 18/E  zo dňa 23.09.2008. 

 

   Jozefína Štofanová  
starostka obce v.r. 

 

V Ľubovci 24.09.2008     
 
 


