Obec Choňkovce, Obecný úrad č. 180, 072 63 Choňkovce
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Uznesenie č. 10/2008
Obecného zastupiteľstva v Choňkovciach zo dňa 23.6.2008

Obecné zastupiteľstvo v Choňkovciach
1. Berie na vedomie:
stanovisko Krajského stavebného úradu v Košiciach č.2008/00790 zo dňa 9.6.2008
k posúdeniu Návrhu Územného plánu obce Hlivištia, Baškovce a Choňkovce.

2. Súhlasí:
s vyhodnotením pripomienok podaných v rámci prerokovania Návrhu Územného plánu obce
Hlivištia, Baškovce a Choňkovce.
3. Schvaľuje:
podľa § 26 ods. 3, § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v platnom znení, vo väzbe na § 11 odst. 5 písm. c) zákon SNR č.
369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktoré bolo prerokované
v zmysle § 22 stavebného zákona:
a) Územný plán obce Hlivištia, Baškovce a Choňkovce
v rozsahu riešenia obce Choňkovce
b) Všeobecné záväzné nariadenie obecného zastupiteľstva v obci Baškovce
č. 3/2008, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu v rozsahu
pre obec Choňkovce
4. Žiada starostu obce:
zabezpečiť prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie Územného plánu obce
Choňkovce:
a. v súlade s §6, odst.8 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov vyhlásenie
Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2008 k záväzným častiam ÚPN-O;
b. označenie textovej časti, výkresovej časti a záväznej časti ÚPN-O schvaľovacou doložkou
podľa ust. § 28 ods. 1 stavebného zákona;
c. vyhotovenie registračného listu podľa ust. § 28 ods. 5 stavebného zákona a jeho doručenie
Ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoja SR spolu s kópiou uznesenia o schválení ÚPD;
d. uloženie územnoplánovacej dokumentácie v obci, na stavebnom úrade a na krajskom
stavebnom úrade do 3 mesiacov od jej schválenia;
e. zverejniť v súlade s § 27, odst. 4, písm. a), b) stavebného zákona záväznú časť Územného
plánu v rozsahu pre obec Choňkovce na úradnej tabuli a doručením dotknutým orgánom
štátnej správy.

..................................................................
Ján Skyba
starosta obce Choňkovce
Choňkovce 23.6.2008

