
MESTO LEVOČA 
 

 

Predmet rokovania     :      1. Návrh zmeny Územného plánu  mesta Levoča, „Zmeny 
a doplnky č.19  mesta Levoča, lokalita Hnedá priemyselná zóna 
– Juh“.                   

     

2. Návrh VZN mesta Levoča, „Zmeny a doplnky č. 19 mesta 
Levoča, lokalita Hnedá priemyselná zóna – Juh“.                   . 

  

Pre     :         Mestskú radu       - 13.04.2021                                                

    Mestské zastupiteľstvo   -  22.04.2021  

 

Predkladá   : oddelenie IČ,ÚPaŽP,SÚ 

 

Spracovateľ : Jarmila Antalová, oddelenie IČ,ÚPaŽP,SÚ  

 

Návrh predkladateľa 

na uznesenie:                                                                                                      

 
I. MR odporúča MZ zobrať na vedomie: 

1. Správu o prerokovaní návrhu Územnoplánovacej dokumentácie  „Zmeny a doplnky 
č.19 Územného  plánu mesta Levoča, lokalita Hnedá priemyselná zóna – Juh“, 
vypracovanú Ing. arch. Vladimírom Debnárom,  odborne spôsobilou osobou na  
obstarávania ÚPP a ÚPD podľa § 2a stavebného zákona , (reg. č. 294). 

 
2. Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok k  návrhu Územnoplánovacej dokumentácie  

„Zmeny a doplnky č.19 Územného  plánu mesta Levoča, lokalita Hnedá priemyselná 
zóna – Juh“ podľa § 22 stavebného zákona. 

 
3. Výsledok preskúmania návrhu Územnoplánovacej dokumentácie  „Zmeny a doplnky 

č.19 Územného  plánu mesta Levoča, lokalita Hnedá priemyselná zóna – Juh“  
Okresným  úradom Prešov podľa § 25 stavebného zákona ( stanovisko OÚ Prešov 
OÚ-PO-OVBP1-2021/013429  zo dňa 23.03.2021. 

 



4. Informáciu, že k návrhu VZN Mesta Levoča č. ......../2020, ktorým sa podľa §27 ods.3 
stavebného zákona  vyhlasuje  Záväzná časť Územného plánu mesta Levoča Zmeny 
a doplnky č. 19, lokalita Hnedá priemyselná zóna – Juh“ neboli v zákonom 
stanovenej lehote uplatnené žiadne pripomienky. 

 
 
II. MR odporúča MZ schváliť: 

1. 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 „Zmeny a doplnky č. 19 
Územného  plánu mesta Levoča, lokalita Hnedá priemyselná zóna – Juh“ 
spracovaný Ing. arch. Vladimírom Ligusom, autorizovaným architektom SKA. 

 
2. Podľa  § 11 ods.4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. .............., 
ktorým sa podľa §27 ods.3 stavebného zákona  vyhlasujú Zmeny a doplnky č. 19 
Záväznej časti Územného plánu mesta Levoča, schválené v Územnoplánovacej  
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dokumentácii  „Zmeny a doplnky č.19 Územného  plánu mesta Levoča, lokalita Hnedá 
priemyselná zóna – Juh“. 

 
 

III. MR odporúča MZ žiadať: 
 
1.  Zverejniť záväznú časť Územnoplánovacej dokumentácie  „Zmeny a doplnky č.19 

Územného  plánu mesta Levoča, lokalita Hnedá priemyselná zóna – Juh“ podľa  § 27 ods.4 
písm. a) stavebného zákona. 
             

2. Označiť Územnoplánovaciu dokumentáciu „Zmeny a doplnky č.19 Územného  plánu 
mesta Levoča, lokalita Hnedá priemyselná zóna – Juh“ schvaľovacou doložkou podľa § 
28 ods.1 stavebného zákona. 
 

3. Uložiť Územnoplánovaciu dokumentáciu  „Zmeny a doplnky č.19 Územného  plánu 
mesta Levoča, lokalita Hnedá priemyselná zóna – Juh“ podľa  § 28 ods. 3 a 4  stavebného 
zákona na Mestskom úrade Levoča, na stavebnom úrade mesta Levoča a  na Okresnom  
úrade  Prešov, Odbor výstavby a bytovej politiky. 
 

4. Vyhotoviť o obsahu Územnoplánovacej dokumentácie  „Zmeny a doplnky č.19 
Územného  plánu mesta Levoča, lokalita Hnedá priemyselná zóna – Juh“ registračný list 
podľa  § 28 ods. 5 stavebného zákona 
a spolu s kópiou uznesenia o schválení doručiť Ministerstvu dopravy a výstavby   

Slovenskej republiky v termíne do 3 mesiacov od schválenia Územnoplánovacej 
dokumentácie „Zmeny a doplnky č.19 Územného  plánu mesta Levoča, lokalita Hnedá 
priemyselná zóna – Juh. 

 
     

Termín     : 31.05.2021 
 

 



Stanovisko komisie     :     Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia, 
verejného poriadku a dopravy v Levoči odporúča MZ schváliť  
návrh zmeny Územného plánu  mesta Levoča, Zmeny a doplnky 
č.19 mesta Levoča, lokalita Hnedá priemyselná zóna – Juh“.                   

                                

 

Stanovisko MR           :       MR odporúča MZ schváliť návrh zmeny Územného plánu  mesta     
Levoča, Zmeny a doplnky č.19 mesta Levoča, lokalita Hnedá 
priemyselná zóna – Juh“.                                    

                

  

Zodpovedný  : Mgr. Nikolaj Kučka, prednosta MsÚ                                                      

                                                                                                          

Na vedomie    : primátor mesta 

zástupca primátora mesta 

prednosta MsÚ 

    hlavný kontrolór 

 

V Levoči dňa  08.04.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dôvodová správa 

 
Dňa 19.12.2019 požiadala obchodná spoločnosť Schűle Slovakia, s.r.o., Teplická č. 

3860/34A v Poprade o obstaranie čiastkovej zmeny Územného plánu mesta Levoča, ako 
vlastník parcely C KN č. 4588/32 v k. ú. Levoča, funkčné územie priemyselného parku, 
rozšírenie záväzných regulatívov Územného plánu mesta Levoča a pripustenie využitia 
územia ÚPP pre činnosti hutníckej druhovýroby za podmienky, že financovanie obstarania 
zabezpečí na vlastné náklady žiadateľ zmeny územného plánu formou refundácie skutočne 
vynaložených nákladov na predmetnú zmenu. 

 
Mestské zastupiteľstvo v Levoči schválilo obstaranie uvedenej zmeny územného plánu 

na svojom 13. zasadnutí uznesením č. 13/21 zo dňa 19.12.2019. 
 
Po ukončenom verejnom obstarávaní bola podpísaná zmluva s Ateliérom Urbeko, 

s.r.o., Konštantínova 3, Prešov, ako so spracovateľom uvedenej zmeny dňa 30.07. 2020. 
Obstarávateľom bola spoločnosť Urban Planning, s.r.o., Prešov na základe podpísanej zmluvy 
dňa 20.08.2020. 

 
Po spracovaní návrhu bolo zverejnené oznámenie o prerokovaní územnoplánovacej 

dokumentácie dňa 05.01.2021 a zaslané žiadosti dotknutým štátnym orgánom, ktoré podali 
svoje stanoviská, v ktorých stanovili svoje podmienky v zákonom stanovenej lehote a tie boli 
následne zapracované obstarávateľom do zmeny územného plánu. 

 
Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky zaujal k preskúmaniu procesu 

obstarania ÚPN mesta Levoča, Zmeny a doplnky č. 19 Územného  plánu mesta Levoča, 
lokalita Hnedá priemyselná zóna – Juh podľa §25 ods. 41stavebného zákona listom pod 
číslom OÚ-PO-OVBP1-2021/013429 zo dňa 23.03.2021 súhlasné stanovisko, čím oprávňuje 
mestské zastupiteľstvo v Levoči ÚPN mesta Levoča, Zmeny a doplnky č. 19 Územného  
plánu mesta Levoča, lokalita Hnedá priemyselná zóna – Juh právoplatne schváliť. 

 
 
 
Spracovala: Jarmila Antalová, odd. IČ,ÚPaŽP,SÚ 
 
V Levoči dňa 08.04.2021 
  
 
 
 
 
 
 
 


