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Návrh na uznesenie: 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

A) berie na vedomie  

stanovisko Okresného úradu Košice, Odboru výstavby a bytovej politiky č. OU-KE-

OVBP1/2018/037277 zo  dňa 10.08.2018 o preskúmaní návrhu Zmien a doplnkov č.3  

Územného plánu mesta Trebišov podľa §25  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), 

 

B) súhlasí 

s vyhodnotením pripomienok podaných v rámci prerokovania návrhu Zmien a doplnkov 

č.3  Územného plánu mesta Trebišov, 

 

C) schvaľuje 

podľa § 27 ods. (3) stavebného zákona v nadväznosti na §11 ods. (4) písm. c) zákona 

369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Zmeny a doplnky č.3   

Územného plánu mesta Trebišov, 

 

D) žiada 

primátora mesta zabezpečiť prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie 

Zmien a doplnkov č.3  Územného plánu mesta Trebišov v súlade s § 6 ods. (8) zákona č. 

369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:  



a) vyhlásenie Dodatku č.3  k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Trebišov č. 108/2011, 

ktorým sa vymedzujú záväzné časti Územného plánu mesta Trebišov, 

b) označenie textovej časti, výkresovej časti a záväznej časti Zmien a doplnkov č.3  

Územného plánu mesta Trebišov  schvaľovacou doložkou v súlade s § 28 ods. (1) 

stavebného zákona, 

c) vyhotovenie registračného listu v súlade s § 28 ods. (5) stavebného zákona a jeho 

doručenie Ministerstvu dopravy a výstavby  SR spolu s kópiou uznesenia o schválení  

Zmien a doplnkov č.3  Územného  plánu mesta Trebišov,                                         

d) uloženie Zmien a doplnkov č.3  Územného plánu mesta Trebišov v meste – na mestskom  

úrade, stavebnom úrade a na Okresnom úrade Košice, Odbore výstavby a bytovej politiky 

do 3 mesiacov od ich schválenia, 

e) zverejniť v súlade s §27 ods. (4) písm. a) a b) stavebného zákona záväznú časť Zmien 

a doplnkov č.3  Územného plánu mesta Trebišov na úradnej tabuli najmenej na 30 dní 

a doručením dotknutým orgánom štátnej správy. 

 

 

 

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor  

Spracoval: Ing. Ladislav Valiska-Timečko poverený zastupovaním vedúceho 

                       oddelenia výstavby a majetku                    

 

V Trebišove, dňa 12.9.2018 

 

         predkladateľ 
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IFORMATÍVNA SPRÁVA 

o postupe  obstarávania a prerokovania Zmien a doplnkov č.3  Územného plánu mesta 

Trebišov 

_______________________________________________________________________ 

 
Územný plán mesta Trebišov bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Trebišove  č. 

136/2011 zo dňa 28.09.2011, na  VZN č. 108/2011 , ktorým sa vymedzujú záväzné časti ÚPN mesta 

Trebišov sa mestské  zastupiteľstvo v Trebišove uznieslo uznesením č. 136/2011dňa 28.09.2011. 

Uzneseniami Mestského zastupiteľstva v Trebišove č.62/2016 zo dňa 20.06.2016 a 131/2016 zo dňa 

12.12.2016 a 249/2017 bolo schválené obstaranie Zmien a doplnkov č.3 Územného plánu mesta 

Trebišov  (ZaD č.3 ÚPN mesta Trebišov). 

Dotknutým orgánom, organizáciám, fyzickým a právnickým osobám bolo listom  zo dňa 02.05.2018 

zaslané  oznámenie, že v termíne od 07.05.2018 do 07.06.2018 sa uskutoční prerokovanie ZaD č. 3 

ÚPN mesta Trebišov. Zároveň bolo oznámenie o prerokovaní ZaD č.3 územného plánu mesta 

zverejnené na úradnej tabuli mesta od 07.05.2018 do 07.06.2018 a na internetovej stránke obce 

www.trebisov.sk .   

Do návrhu zmien a doplnkov bolo možné nahliadnuť na Mestskom úrade v Trebišove každý pracovný 

deň počas úradných hodín. Prerokovanie návrhu zmien a doplnkov za účasti spracovateľa 

územnoplánovacej dokumentácie sa uskutočnilo dňa 22.05.2018 v priestoroch Mestského úradu v 

Trebišove a to o 11,00 hod. s dotknutými obcami, dotknutým samosprávnym krajom, dotknutými 

orgánmi štátnej správy a dotknutými právnickými osobami  o 16,00 hod. s verejnosťou – občanmi. 

Stanoviská, ktoré boli doručené  obstarávateľovi  boli vyhodnotené a zapracované do návrhu zmien a 

doplnkov. V rámci prerokovania bolo obstarávateľovi doručené stanovisko ŠOP SR , CHKO Latorica 

zo dňa 06.06.2018, v ktorom nesúhlasí so zmenou funkčného využitia územia  lokality 1/Z3 z plôch 

verejnej zelene na plochy občianskej vybavenosti. Na základe uvedenej skutočnosti bolo listom zo dňa 

06.07.2018 zvolané rokovanie za účelom uzatvorenia dohody v zmysle §22 ods.7 stavebného zákona. 

Zo strany ŠOP SR, CHKO LATORICA bolo na predmetnom rokovaní uvedené, že na základe novej 

žiadosti obstarávateľa sa k predmetnej veci vyjadria písomne.  Písomné stanovisko bolo mestu 

doručené dňa 25.07.2018 a je vyhodnotené v tabuľkovej prílohe. Obstarávateľ nežiadal o udelenie 

súhlasu k budúcemu možnému použitiu poľnohospodárskej pôdy, nakoľko návrhom  ZaD č. 3 ÚPN 

mesta Trebišov nedochádza k záberu poľnohospodárskej pôdy.                                                                                         

V zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP bolo spracované oznámenie 

o strategickom dokumente a doručené  v zmysle § 5 odst. 3 zákona NR SR č.24/2006 Z.z. Okresnému 

úradu v Trebišove, odboru starostlivosti o životné prostredie. Dňa 07.06.2018 bolo vydané 

rozhodnutie č. OU-TV-OSZP-2018/005761-027 o tom, že strategický dokument Zmeny a doplnky č. 3 

ÚPN mesta Trebišov sa nebude posudzovať podľa zákona č.24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

 

Spracovala: Ing. Iveta Sabaková, poverený obstarávateľ - odborne spôsobila osoba pre 

obstarávanie ÚPD podľa § 2 stavebného zákona, reg. číslo 286 

 

 

August 2018 

 

 

http://www.trebisov.sk/


Vec 

Váš list čislo/zo dňa 
7/2018-140 

OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE 
ODBOR VÝSTAVBY A BYTOVEJ POLITIKY 

Komenského 52, 041 26 Košice 

Naše číslo 

OU-KE-OVBP1-2018/037277 

• 

• 

Mesto Trebišov 

M.R. Štefánika 862/204 
075 25 Trebišov 

Vybavuje/linka 
Ing. Nemčeková l 055-6001 259 

Košice 
10. 08. 2018 

• 

• 

.územný plán mesta Trebišov - zmeny a doplnky č. 3 "- preskúmanie návrhu 

Okresnému úradu v Košiciach, odboru výstavby a bytovej politiky, oddeleniu územného plánovania bola 
dňa 09. 08. 2018 doručená žiadosť o preskúmanie • Územný plán mesta Trebišov - zmeny a doplnky č. 3" 
podl'a § 25 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. 

Okresný úrad v Košiciach, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania, ako orgán 
príslušný podľa ust. § 25 ods. 4 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení 
(ďalej len "stavebný zákon"), preskúmal súlad podl'a ust.§ 25 ods. 1 stavebného zákona a konštatuje nasledovné: 

a) 

b) 

c) 
d) 
e) 

Môžeme konštatovať, že predložený návrh Zmien a doplnkov č.3 územného plánu mesta Trebišov" je 
v súlade s nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou ÚPN VÚC Košického kraja schválenou 
uznesením č.323 zo dňa 12.05.1998, ktorého záväzná časť bola vyhlásená nariadením Vlády SR pod č. 281 
dňa 17.09.1998 a jeho zmenami a doplnkami. 
Obsah a rozsah predmetného návrhu zmien a doplnkov, postup jeho obstarávania a prerokovania je 
v súlade s príslušnými ustanoveniami stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. 
o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii 
Návrh je v súlade so zadaním 
Návrh je v súlade s rozsahom územného plánu mesta Trebišov 
Taktiež záväzná časť predloženého návrhu zmien a doplnkov územného plánu je v súlade s ust. § 13 
stavebného zákona a návrh všeobecne záväzného nariadenia obce, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 
územnoplánovacej dokumentácie je v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

Okresný úrad v Košiciach, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania po 
preskúmaní predloženého návrhu zmien a doplnkov č. 3 územného plánu, s ú hl a sí s týmto návrhom a odporúča 
Mestskému zastupitel'stvu v Trebišove, aby v súlade ust. § 27 ods. 3 stavebného zákona schválilo predložený 
návrh zmien a doplnkov č. 3 územného plánu obce a v súlade s ust. § 31 ods. 1 stavebného zákona vyhlásilo 
záväznú časť územného plánu obce všeobecne záväzným nariadením mesta. 

V schválenej územnoplánovacej dokumentácii orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územný plán, 
podl'a ust.§ 28 stavebného zákona, označí textovú časť, výkresy a záväznú časť schval'ovacou doložkou. 

Telefón 
0961 799 450 
0961 799 l l l 

Fax E-mail 
++421-055-633 75 48 oo@ke.vs.sk 

lntemet IČO 
http www.minv.sk/?okresny-urad-ke 



Územný plán po jeho schválení Mestským zastupiteľstvom v Trebišove spolu s uznesením o jeho 
schválení, žiadame v súlade s ust. § 28 ods. 3, 4 stavebného zákona zaslať v jednom vyhotovení tunajšiemu odboru 
výstavby a bytovej politiky, oddeleniu územného plánovania v lehote do troch mesiacov od jeho schválenia. 

Ďalej upozorňujeme, že ust. § 28 ods. 5 stavebného zákona ukladá orgánu územného plánovania, ktorý 
obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu povinnosť vyhotoviť o obsahu územného plánu registračný list, ktorý 
spolu s kópiou uznesenia o jeho schválení je potrebné doručiť Ministerstvu dopravy a výstavby SR, sekcia výstavby. 
Obsah registračného listu upravuje ust. § 18 vyhl. č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch 
a územnoplánovacej dokumentácii. 

I.)K.r~sný úrad ~\ ost~..., .. 
Jdbor výstavby a bytove} po~ti~y 

Klimenského 52 
041 26 Košice 

·1-

Ing. Matej Styk, D 
vedúci odboru 








































