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Registra čný list Územného plánu mesta Rož ňava 

podľa § 18 Vyhlášky č. 55/2001 Z.z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
republiky z 25.januára 2001 o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej 
dokumentácii. 
 

a) názov územného plánu: Územný plán mesta Rož ňava 
b) názov obce: mesto Rož ňava, kód obce: 52 55 29 
c) názov okresu: okres Rož ňava, kód okresu: 808, názov kraja: Košický , kód 

kraja: 8 
d) vymedzenie riešeného územia:   

katastrálne územie Rož ňava,  
katastrálne územie Nadabulá  

e) názov orgánu územného plánovania, ktorý obstaráva územný plán:  
mesto Rož ňava 

f) názov orgánu, ktorý schválil územný plán:  
Mestské zastupite ľstvo mesta Rož ňava 

g) názov spracovateľa územného plánu:   
ZELINA Architektonická kancelária, s.r.o.  

   Novodvorská ulica 10A, 841 02 Bratislava 
h) etapy územného plánu: 

1) dátum oznámenia o začatí obstarávania územného plánu:  
15.08.2006 – 15.09.2006 

2) dátum a číslo uznesenia o schválení zadania územného plánu: 
U z n e s e n i e Mestského zastupite ľstva v Rož ňave zo dňa 
9. augusta 2007 č. 170/2007: Mestské zastupite ľstvo 
v Rožňave  
s c h v a ľ u j e  
v súlade s ustanovením § 20 odst. 7 písm. c/ zákona  č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadk u 
v znení jeho noviel /stavebného zákona/ predložené  
„Zadanie na spracovanie územného plánu mesta Rož ňava“ 

3) dátum začatia a skončenia prerokúvania konceptu: 
15.11.2007 – 22.05.2007 

4) dátum postúpenia súborného stanoviska spracovateľovi: 
U z n e s e n i e Mestského zastupite ľstva v Rož ňave zo dňa 
26. júna 2008 č. 171/2008: Mestské zastupite ľstvo v Rož ňave  
s ú h l a s í  
s predloženým Konceptom Územného plánu mesta Rož ňava 
z novembra 2007 
s c h v a ľ u j e  
Súborné stanovisko ku konceptu Územného plánu mesta  
Rožňava obsahujúce pokyny na spracovanie návrhu 
Územného plánu mesta Rož ňava z júna 2008 

5) dátum začatia a skončenia prerokúvania návrhu: 
17.07.2008 – 16.09.2008 

6) dátum a číslo listu o výsledku preskúmania územného plánu podľa § 25 
zákona: 

/pod ľa stanoviska Krajského stavebného úradu/ 
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7) dátum a číslo uznesenia, ktorým bol schválený územný plán: 
/pod ľa uznesenia Mestského zastupite ľstva mesta Rož ňava/ 

8) dátum a číslo všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa 
vyhlasuje záväzná časť územného plánu: 

/pod ľa uznesenia Mestského zastupite ľstva mesta Rož ňava/ 
9) dátum účinnosti všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa 

vyhlasuje záväzná časť územného plánu: 
/pod ľa uznesenia Mestského zastupite ľstva mesta Rož ňava/ 

i) mierka hlavného výkresu: 
1: 5000 

j) použitá technológia spracovania územného plánu: 
Digitálne spracovanie programom AUTOCAD 

k) miesta uloženia územného plánu: 
- Mestský úrad mesta Rož ňava 
- Stavebný úrad mesta Rož ňava 
- Krajský stavebný úrad v Košiciach 

l) meno a funkcia osoby zodpovednej za vypracovanie registračného listu a 
dátum jeho vyhotovenia: Ing.arch. Milan Zelina, odborne spôsobilá osoba 
pod ľa § 2a zákona  

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadk u 
v znení neskorších zmien, reg. č. 075, dňa /pod ľa uznesenia 
Mestského zastupite ľstva mesta Rož ňava/ 
 

 
 
 
 


