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Mestské zastupite�stvo v Dobšinej pod�a § 6 zákona �. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom �. 50/1976 Zb. (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov d�a 1.marca 2007 
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Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) �. 20-1/III-2007-MsZ zo d�a 1.3.2007, 
ktorým sa vyhlasuje záväzná �as� ÚPN mesta Dobšiná – �istopis formou záväzných 
regulatívov územného rozvoja mesta. 

VZN stanovuje záväzné funk�né využitie a priestorové usporiadanie územia 
mesta, stanovuje podmienky pre územný rozvoj mesta, ochranu kultúrnych pamiatok, 
zásady koncepcie životného prostredia, ochrany prírody a krajiny, stanovuje záväzné 
regulatívy pre výstavbu verejnej dopravnej a technickej infraštruktúry a vymedzuje 
plochy pre verejnoprospešné stavby. 

  

  

  

V Dobšinej d�a 1.3.2007  

  



  

  

  

                                                                                              Karol Horník                

                                                                                              primátor mesta 

  

  

  

Príloha: 

1x záväzné regulatívy územného rozvoja ÚPN mesta Dobšiná – �istopis 
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Mestské zastupite�stvo po prejednaní v mestskej rade 

1.) Konštatuje, že: 

-         Územný plán mesta Dobšiná...................... spracovala projektová kancelária 

URBAN TRADE, Ing. arch Dušan Hudec, Letná ul. �. 45, Košice v súlade so 

zákonom �. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) a vyhláškou MŽP SR �. 55/2001 

o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii 

-         Územný plán mesta Dobšiná – �istopis preskúmal Krajský stavebný úrad 

v Košiciach a vydal stanovisko pod�a § 25 a súhlas na schválenie listom �. 

2006/00055-§25 zo d�a 19.1.2007 

2.) Schva�uje: 

-         pod�a ust. § 26 ods. 3, § 27 ods. 3 stavebného zákona Územný plán mesta 

Dobšiná – �istopis 

3.) Ukladá primátorovi mesta zabezpe�i� prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre 

obstarávanie ÚPD – Ing. Martinovi Hudecovi, reg. �. 073: 

-         ozna�enie textovej �asti, výkresovej �asti a záväznej �asti ÚPD schva�ovacou 

doložkou pod�a ust. § 28 ods. 5 stavebného zákona 

-         vyhotovenie registra�ného listu pod�a ust. § 28 ods. 5 stavebného zákona 

a jeho doru�enie Ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoja SR spolu 

s kópiou uznesenia o schválení ÚPD 

-         uloženie  územného plánu mesta Dobšiná a obce Stratená – �istopis v meste, 

na stavebnom úrade a na Krajskom stavebnom úrade v Košiciach do 3 

mesiacov od jeho schválenia v mestskom zastupite�stve 
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Mestské zastupite�stvo v Stratenej pod�a § 6 zákona �. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom �. 50/1976 Zb. (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov d�a ..................2007 
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Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) �. ..............................................., ktorým sa 
vyhlasuje záväzná �as� ÚPN obce Stratená – �istopis formou záväzných regulatívov 
územného rozvoja mesta. 

VZN stanovuje záväzné funk�né využitie a priestorové usporiadanie územia obce, 
stanovuje podmienky pre územný rozvoj obce, ochranu kultúrnych pamiatok, zásady 
koncepcie životného prostredia, ochrany prírody a krajiny, stanovuje záväzné 
regulatívy pre výstavbu verejnej dopravnej a technickej infraštruktúry a vymedzuje 
plochy pre verejnoprospešné stavby. 

  

  



  

V Stratenej d�a...............2007  

  

  

  

  

                                                                                              Ján Ambróz                  

                                                                                              Starosta obce 

  

  

  

Príloha: 

1x záväzné regulatívy územného rozvoja ÚPN obce Stratená - �istopis 

  

Regulatívy územného rozvoja mesta Dobšiná 

 


