
UZNESENIE č. 3/2021 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Paňovciach, konaného dňa 14.05.2021 

__________________________________________________________________________________ 
                                                                                                             
Obecné zastupiteľstvo v Paňovciach  
 

A) berie na vedomie                                                                                           
 stanovisko Okresného úradu Košice, Odboru výstavby a bytovej politiky č. OU-KE-

OVBP1-2021/014909-003 zo dňa 08.04.2021 o preskúmaní návrhu Zmien a doplnkov 
č.3/2020 Spoločného územného plánu obcí Debraď a Paňovce, katastrálne územie 
Paňovce 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.3/2020 Spoločného územného plánu obcí Debraď a Paňovce, 
katastrálne územie Paňovce 

C) schvaľuje 
podľa § 27 ods. (3) v spojení s § 31 ods. (1) 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. 3/2020 Spoločného územného plánu obcí Debraď 
a Paňovce, katastrálne územie Paňovce, 

D) žiada 
                            starostku obce zabezpečiť prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre 

obstarávanie Zmien a doplnkov č.3/2020 Spoločného územného plánu obcí Debraď 
a Paňovce, katastrálne územie Paňovce: 
a) v súlade s § 6 ods. (8) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov vyhlásenie Dodatku č.3 k Všeobecne záväznému nariadeniu 
obce Paňovce č. 1/2007, doplnené VZN č. 1/2010 a VZN .č 1/2011, ktorým sa 
vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č.1 a č. 2 Spoločného územného plánu 
obcí Debraď a Paňovce, katastrálne územie Paňovce, 

b) označenie textovej časti, výkresovej časti a záväznej časti Zmien a doplnkov 
č.3/2020 Spoločného územného plánu obcí Debraď a Paňovce, katastrálne 
územie Paňovce 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.3/2020 Spoločného územného plánu obcí 
Debraď a Paňovce, katastrálne územie Paňovce,                                         

d) uloženie Zmien a doplnkov č.3/2020 Spoločného územného plánu obcí Debraď 
a Paňovce, katastrálne územie Paňovce – na obecnom 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.3/2020 Spoločného územného plánu obcí Debraď a Paňovce, 
katastrálne územie Paňovce na úradnej tabuli najmenej na 30 dní a doručením 
dotknutým orgánom štátnej správy. 
 

Ing. Rozália Juhászová 
starostka obce  

Overovatelia: 
Peter Leško 
Roland Rác  



 
UZNESENIE č. 4/2021 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Paňovciach, konaného dňa 14.05.2021 
__________________________________________________________________________________                                                                                                                   
 
Obecné zastupiteľstvo v Paňovciach  
 

sa uznáša  a  schvaľuje    
podľa §11 ods.4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov na Dodatku č.3 k VZN č. 1/2007, doplnené VZN č. 1/2010 a č. 1/2011 o vyhlásení 
záväznej časti Zmien a doplnkov č.3/2020 Spoločného územného plánu obcí Debraď a Paňovce, 
katastrálne územie Paňovce, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č.3/2020 
Spoločného územného plánu obcí Debraď a Paňovce, katastrálne územie Paňovce.  

 
 

                 
            

                              
 Ing. Rozália Juhászová 

starostka obce  
     

  
    
            
 

Overovatelia: 
Peter Leško 
Roland Rác  
 
 
 


