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Váš list zo dňa: Vaše číslo: Naše číslo: Vybavuje: Oľdza 
  OCU-OL-2022-54 Ildikó Gyurcsiová 20.04.2022 
 
 
Vec: PHSR - Výpis uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Oľdza  
 
Obec Oľdza v zastúpení starostkou Ildikó Gyurcsiovou Vám oznamuje, že Obecné 
zastupiteľstvo obce Oľdza na svojom 24. zasadnutí, dňa 16.11.2021 prijalo nasledujúce 
uznesenie:  
 
Uznesenie č. 227/2021 
Obecné zastupiteľstvo po preskúmaní schváleného územného plánu obce Oľdza 
v súlade s § 30 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení noviel (stavebný zákon) 

a) berie na vedomie informáciu o preskúmaní schváleného územného plánu obce Oľdza v 
súlade s § 30 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení noviel (stavebný zákon) 
Hlasovanie: 
za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0 

b) schvaľuje začatie procesu obstarania zmien a doplnkov ÚPN obce Oľdza č. 5 
Hlasovanie: 
za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0 

c) poveruje starostku obce vykonať všetky potrebné úkony súvisiace so začatím procesu 
obstarania zmien a doplnkov ÚPN obce Oľdza č. 5 v zmysle bodu b) tohto uznesenia a 
s vyžiadaním úhrady nákladov za obstaranie od fyzických a právnických osôb, ktorých 
výhradná potreba vyvolala obstaranie (§ 19 Stavebného zákona). 
Hlasovanie: 
za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0 

 
Na zasadnutí boli prítomní 5 poslanci Obecného zastupiteľstva Obce Oľdza  
z celkového počtu 5. 
 
 
 
 
 
 
        Ildikó Gyurcsiová 
        starostka Obce Oľdza 
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Príloha k uzneseniu č. 277/2021 zo dňa 16.11.2021 
 

Riešeným územím „Zmien a doplnkov č. 5“ sú tieto navrhované zmeny a doplnky v 
katastrálnom území obce Oľdza: 

Zmeny s priemetom do textovej a grafickej časti: 
- Pozemky reg. C parc. č. 154/11, 154/3 zmeniť z plôch „ornej pôdy a TTP“ na 

zmiešané plochy „výroby, skladov a občianskej vybavenosti“ (s využitím pre 
logistiku, obchod a služby) 

- Pozemky reg. C parc. č. 150/10, 150/11, 150/16 zmeniť z plôch „ornej pôdy a TTP“ na 
plochy „výroby a skladov“ (s využitím pre výrobu silikátových prefabrikátov v časti 
pri ceste II. triedy a logistiku v časti smerom k obci) 

- Pozemok reg. C parc. č. 190/90 zmeniť z plôch „bývania v rodinných domoch“ na 
plochy „občianskej vybavenosti“ (s využitím pre verejnoprospešné stavby – najmä 
kult. dom, klubovňu a školu a s prípustnou funkciou „šport“) 

- Pozemok reg. E parc. č. 199 zmeniť z plôch „bývania v rodinných domoch“ na 
zmiešané plochy „športu“ (s využitím pre verejnoprospešné stavby – najmä 
multifunkčné ihrisko a s prípustnou funkciou „občianska vybavenosť“) 

- Pozemok reg. E parc. č. 251/12 zmeniť z plôch „ornej pôdy a TTP“ na plochy 
„špeciálnej vybavenosti“ (s využitím pre verejnoprospešné stavby – najmä hasičskú 
zbrojnicu a zberný dvor) 

Zmeny s priemetom do textovej časti: 
- Stanoviť min. podiel občianskej vybavenosti a verejne prístupnej zelene 5% 

v rozvojových plochách č. 7, 10, 11, 12, 14, 17 (bez možnosti započítania zelene 
pozdĺž komunikácií) 

- Navýšiť max. percento zastavania objektmi v plochách „bývania v rodinných domoch“ 
o 5% pre doplnkové stavby (garáže, hospodárske objekty príp. iné) 

- V lokalite „Východ“ nastaviť regulatívy podľa pripravenej dokumentácie pre ÚR. 

- Stanoviť podmienku spracovania ÚPN zóny pre vybrané lokality. 

- Aktualizovať platné predpisy a doplniť definície (najmä výhľadovej etapy) ak je to 
potrebné. 

 
 
 


