UzNEsENlE č. 312018
Obecné zastupitelstvo v Koprivnici podl'a §11 ods. 4 zákona o obecnom zriadení č. 369/1990
zb. v zn. nesk. predpisov / d'alej len zákon o obecnom zriadení /a §26 ods. 3 a §27 ods. 3
stavebného zákona č. 50/1976 v platnom znení / d'a|ej len stavebný zákon l:

í. berie

na vedomie

1.'l. Správu o postupe obstarávania a prerokovania Návrhu ÚPt!-O Koprivnica
1.2, Výsledky prerokovania Návrhu UPN-O.
1.3. Výsledok preskúmania Návrhu ÚPt,t-O Koprivnica podl'a §25 stavebného zákona
Okresným úradom Prešov, odborom výstavby a bytovej politiky zo dňa 13.09.2018
Č. oÚ-Po-oVBP1-2o18io35623/o92029 ako príslušným-orgánom územnéhoplánovania
1.4. program zasadnutia
2.

súhlasí

2.1 . s vyhodnotením

a pripomienkach

3.

všetkých stanovísk a pripomienok a s návrhom na rozhodnutie o námietkach
k Návrhu ÚPtrt-O

schvaíuje

3.1. vsúlades§ 11 ods.4 písm, c/ zákonao obecnomzriadení ,, Návrh ÚPN-Ovypracované
ateliérom URBEKO , s. r. o. so sídlom Konštantínová 3 , Prešov- lng, arch. Vladimírom
Ligusom
Počet prítomných poslancov : 7' hlasovali i za 7 proti 0
zdžali sa 0
.

3.2, v súlade s § 11 ods, 4 písm. gl zákona o obecnom zriadení ,Všeobecne závázné nariadenie
č,112018, ktoným sa vyhlasuje závázná čast
Počet prítomných poslancov
proti 0
hlasovali
zdžalí
0

:7

,)

i za 7

sa

l.

3.3. úpravu rozpočtu obce
Poěet prítomných poslancov

:7

hlasovali

I za 7

proti

0

zdžali sa 0

4.žiada
4,1. zverejnit'záváznú časťÚPN-O , v zmysle § 27 ods. 4 stavebného zákona a to
a) vyvesením na úradnej tabuli obce najmenej na 30 dní, ako aj iným obvyklým spósobom
b) doručenímdotknutým orgánom
zodpovedný: starosta obce
termín: do 30 dní
4.2. oznaéiťIJPN-O v zmysle § 28 ods. 1 stavebného zákona schval'ovacou doložkou
zodpovedný
starostaobce
termín : do 30 dní
4.3. uložit' UPN-O , v zmysle § 28 ods, 3 stavebného zákona
na týchto miestach:
a) na obci -obecnom úrade v Koprivnici
b) na spoločnom stavebnom úrade Sveržov so sídlom v Bardejove
c) na Okresnom úrade v Prešove , odbore výstavby a bytovej politiky .
zodpovedný: starostaobce
termín : do 30 dní
4.4. vyhotovit' registračný list v zmysle § 28 ods. 5 stavebného zákona ,a spolu s kópiou uznesenia
o schválení doručiťna na Ministerstvo dopravy ,,sekcia výstavby , odbor územného
plánovania, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava.
:

:

zodpovedný: starosta obce

V Koprivnici, dňa : 17.09,2018
Vypracoval: lng. Peter Krupa

termín: september 2018

