
Obec Huncovce
Stavebný úrad
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č.j. : 5617- 001/2020-Pk V Kežmarku, dňa 2t.12.

Veľejná vyhláška

VEC : PAT3, spol. s r. o., (Ičo 40 907 076), Rebarborova 1/C, Bratislava - zmena
územného ľozhodnutia č. j. sÚ sĺgĺlzol7 _ Pk' zo dňa 15.03.2018 o umiestnení
stavby : ,, Huncovské drevenice v obci Huncovce ", na pozemkoch parc. č.
KN c 272612,272912, líniová stavba, kat. územie Huncovce, Malý Slavkov
a Vel'ká Lomnica - opľava chvby v nísaní.

obec Huncovce, ako príslušný stavebný úrad, oznámila dňa 14' 12.2020,podč' sU 56l'1ĺ2020 -
Pk, začatie zmeny územného rozhodnutia na stavbu : ,, Huncovské drevenice v obciHuncovce ", na
pozemkoch parc. č. KN C272612,2729ĺ2, líniová stavba, kat. územie Huncovce, Malý Slavkov
a Velká Lomnica.

obec Huncovce, ako pľíslušný stavebný úrad, podl'a s l 17 a $ 140 zálkona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní astavebnom poľiadku ( stavebný zákon ) v znenízmien adoplnenívsúlades $
47 ods. 6 zátkonač. 7l/1967 Zb. o správnom konaní

-opravuje chybu v písaní_

Na strane č. I cit. oznĺtmenia zo dňa 14. 12. 2020, pod č. sÚ 56t7/2020- Pk, v časti :

Zmena spočíva:
- zmena stavebného objektu so 01 Komunilĺĺcie a spevnené plochy
- nové stavebné objekty : So 05 Cesta Malý Slavkov - Slavkovský jaľok

so 06 Most nad Slavkovským jarkom
so 07 Zemné pľáce a parkové úpravy

so 07 - 01 Zemné pľáce
so 07 - 02 Paľkové úpľavy

má bvt' správne uvedené:
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nové stavebné objekty : So 05 Cesta Malý Slavkov - Slavkovský jarok
so 06 Most nad Slavkovským jaľkom
so 07 Z'emné pľáce a parkové úpľavy

so 07 -01 Zemné práce
so07-02 Paľkovéúpravy

Peteľ Majeľčák
starosta obce

Toto oznámenie musí byt' v súlade s $ 2ó ákona č. zb. ospľávnom konaní
(spľávny poriadok) vyvesené v obci po dobu lstich dní veľejne pľístupnom mieste
a oznámené spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň
doľučenia.

tejto vyhláškľ je dňom

Vyvesené dňa: '3"0

obcc ]\ĺal.í'Slavkov
ccľlĺchĺlr'shri 52

pečiatka a podpis
zabezpečil vyvesenie

Vybavuje : Ing. Mária Pajáková" č.t. :0521468 58 52

l Zvesené,dňa-i, 
l

pečiatka a podpis oľgánu, ktoľý
zabezpečil zvesenie vyhlášIcy


