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Vec
Oznámenie o Znovupľerokovaní ,,ZMIEN A DoPLNKov č. 4t20ĺg ÚznľĺľĺHo PLÁNU OBCE
HUNCOVCE" r' katastľálnom úzenrí Huncovce, k upľavenénru návľhu vypľacovaného po obdľžaní
pľipomienok a námietok

ŽlĺposŤ o vyĺĺnntxĺn
obec Huncovce. ako oľgán Ĺtzentneho plánovania podl'a ô l6 ods.2zákonač.50l19'76 Zb. o Ĺtzelnnoln

plálrovallí a stavebnonr poriadku (stavebný zákon) v znení neskoľšíclr pľedpisov. ktorý obstaľáva ,,ZMENY A
DOPLNKY č.4l20tg ÚzľľĺľÉHo PLÁNU oBCE HUNCOVCE" v katastľálnonr úzenlí Huncol,ce, týmto

o Z n a m u j e v súlade s $ 22 $ 3 l ods. 2 stavebného zákona, dotknuýnl obciam, samospľávnenlu kraj u,

dotknÚýnl orgánonr a pľávnickýln osobám, pľeľokovanie upľaveného návľhu vypľacovanélro po

obdľŽaní pľipomienok a námietok. ktoľé rieši plochu pod lrázvotn lokality ,,Za Huncovským lesíkom".

oznánlenie o pľerokovaní upľavenéIto nár'ľlru je zveľejnené vyvesenínl na ťtľadrrej tabuli obce po dobu 30

dní a súčasne ozlráInené spôsobom v tnieste obvyklým. Preľokovanie upľavenélro návľhu, s odboľnýnl

r"ýkladom spľacovatel'a sa bude konat'dňa

15.11.2021 o 10:00 hod.

so stľetnutím v zasadacei miestnosti budow obecného úradu v Huncovciach,

pľi dodržaní pľotiepidemioIogických opatrení platnýclr v čase pľeľokovanla.

Návrh je knahliadnrttitt vstľánkové hodiny na obecnont ťlrade v Httncovciaclr, so sídlonl: Hlavná2912.
O5992HuncovceajehozverejneniejetaktieŽnaiľlternetovejadľeseobce:@,včasti,.Úraclná
tabul'a".

V súlade s $ 22 ods. -5 stavebneho zákona sú obce. sanlospľávne kľaje a dotknuté oľgány pol,inlré
oználnit' svoje stanoviská k návľhu úzentnoplánovacej dokrrmentácie do 30 dní odo dňa. keď o ňom boli
ttpovedomeIré. Ak sa dožiadaný oľgán nevyjadrí v trrčenej lelrote. predpokladá sa. Že nentá pľiponrienky k
rrávľhu Ĺlzemnoplánovacej dokunlentáci e.

Ak sa nechá niekto z pomaných Zastupovat'. pľedloŽí o toln jeho zástupca písorrrnú plnú rlroc.

Ing. Peteľ Majeľčák

starosta obce
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