
 

Obec Okružná  
Obecný úrad č.15, 082 12 Okružná  

 

 

 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Okružná  č. 2/1/2021 zo dňa 11.02.2021 
 

Obecné zastupiteľstvo Okružná     

  

I. berie na vedomie 

 

1. Správu o prerokovaní návrhu Územného plánu obce Okružná, Zmeny a doplnky č.1/2018 

vypracovanú Ing. arch. Vladimírom Debnárom,  odborne spôsobilou osobou na  obstarávania 

ÚPP a ÚPD podľa § 2a stavebného zákona , (reg. č. 294) 

 

2. Výsledok preskúmania návrhu Územného plánu obce Okružná, Zmeny a doplnky č.1/2018 

Okresným  úradom Prešov, Odborom výstavby a bytovej politiky  podľa § 25 stavebného 

zákona  ( stanovisko OÚ Prešov č.  OÚ-PO-OVBP1-2020/051981 zo dňa 19.11.2020) 

 

II. súhlasí 

s vyhodnotením stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu Územného plánu obce Okružná, 

Zmeny a doplnky č.1/2018 podľa § 22 stavebného zákona 

 

III. schvaľuje 

podľa § 26 ods.3 stavebného zákona, § 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 Okružná, Zmeny a doplnky  č.1/2018, spracovaný Ing. arch.  Ľubomírom Polákom, 

autorizovaným  architektom  SKA. 

 

 

IV. žiada:  

 starostu obce  

   

1. Zverejniť záväznú časť Územného plánu obce Okružná, Zmeny a doplnky č.1/2018 v zmysle § 27 

ods.4   stavebného zákona, 

       

2. Označiť dokumentáciu Územného plánu obce Okružná, Zmeny a doplnky č.1/2018 schvaľovacou 

doložkou v zmysle § 28 ods.1 stavebného zákona 

 

3. Uložiť Územný plán obce Okružná, Zmeny a doplnky č.1/2018 na Obecnom úrade Okružná,  na 

Stavebnom úrade Obce Okružná a na Okresnom  úrade Prešov, odbore výstavby a bytovej politiky  

v zmysle § 28 ods. 3 a 4  stavebného zákona 

 

4. Vyhotoviť o obsahu Územného plánu obce Okružná, Zmeny a doplnky č.1/2018 registračný list 

v zmysle § 28 ods. 5 stavebného zákona a spolu s kópiou uznesenia o schválení Územného plánu 

obce Okružná, Zmeny a doplnky č.1/2018  doručiť Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej 

republiky 

       

       

       

     termín:  do 3 mesiacov od schválenia územného plánu 

 

 
                                      

 



 

 

Obec Okružná  
Obecný úrad č.15, 082 12 Okružná  

 
 

 

Uznesenie  Obecného zastupiteľstva Okružná   č. 3/1/2021 zo dňa 11.02.2021 

 

 

Obecné zastupiteľstvo Okružná  

 

 

 

Schvaľuje 

podľa  § 11 ods.4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

Všeobecne záväzné nariadenie obce  Okružná č. 4/2020, ktorým sa  podľa §27 ods.3 stavebného 

zákona  vyhlasuje  Záväzná časť Územného plánu obce Okružná, Zmeny a doplnky č.1/2018 

 

  
 

 


