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VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ZMENY A DOPLNKY ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE 

 

            Obec Chrasť nad Hornádom, ako orgán územného plánovanie v
zákona  č. 50/1976 Zb., o územnom plánovaní a
predpisov (Stavebný zákon), pripravuje v
Územného plánu Obce Chrasť nad Hornádom. 

Vypracované Zmeny a 
prerokovaní schválené v obecnom zastupiteľstve obce a
prípadne meniť toho času platný Územný plán Obce Chrasť nad Hornádom a
a doplnky č. 1 a budú záväzným podkladom na vypracovanie a
územnoplánovacej dokumentácie, na územné rozhodovanie a
stavieb.  

Vyzývame občanov, fy
k pripravovaným zmenám a
predkladali v lehote do 30. 09. 2022

Obec Chrasť nad Hornádom, 053 63  Chrasť nad Hornádom 165.

K žiadosti o zmenu územného plánu treba priložiť kópiu katastrálnej mapy 
s vyznačením dotknutého územia, resp. dotknutých pozemkov, ich parcelné čísla 
a navrhovaný účel budúceho funkčného využívania týchto pozemkov. 

Na návrhy a podnety predložené po tomto
zmien a doplnkov územného plánu prihliadať.

 
 
 
    
    

 
 
 
Vyvesené: 01. 07. 2022
Zvesené:  

nad Hornádom, 053 63  Chrasť nad 
194   e-mail: ocuchrast@chrastnadhornadom.sk   

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

DOPLNKY ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE 

Obec Chrasť nad Hornádom, ako orgán územného plánovanie v
územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v

predpisov (Stavebný zákon), pripravuje v roku 2022 obstaranie nových zmien a
Územného plánu Obce Chrasť nad Hornádom.  

 doplnky Územného plánu Obce Chrasť nad Hornádom budú po 
obecnom zastupiteľstve obce a budú v určenom rozsahu dopĺňať 

času platný Územný plán Obce Chrasť nad Hornádom a
budú záväzným podkladom na vypracovanie a schvaľovanie ďalšej 

územnoplánovacej dokumentácie, na územné rozhodovanie a na vypracovanie dokumentácie 

Vyzývame občanov, fyzické a právnické osoby, aby svoje návrhy a
pripravovaným zmenám a doplnkom Územného plánu Obce Chrasť nad Hornádom 

30. 09. 2022 písomnou formou na adresu:  

Obec Chrasť nad Hornádom, 053 63  Chrasť nad Hornádom 165.

zmenu územného plánu treba priložiť kópiu katastrálnej mapy 
vyznačením dotknutého územia, resp. dotknutých pozemkov, ich parcelné čísla 
navrhovaný účel budúceho funkčného využívania týchto pozemkov.  

podnety predložené po tomto termíne sa nebude pri spracovaní týchto 
doplnkov územného plánu prihliadať. 

     Ondrej Mihňák
       starosta obce 

Vyvesené: 01. 07. 2022 

 Hornádom 165 
   IČO: 00329177 

DOPLNKY ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE  

Obec Chrasť nad Hornádom, ako orgán územného plánovanie v zmysle § 30 – 31 
stavebnom poriadku, v znení neskorších 

staranie nových zmien a doplnkov 

doplnky Územného plánu Obce Chrasť nad Hornádom budú po 
určenom rozsahu dopĺňať 

času platný Územný plán Obce Chrasť nad Hornádom a jeho zmeny 
schvaľovanie ďalšej 

na vypracovanie dokumentácie 

právnické osoby, aby svoje návrhy a podnety 
doplnkom Územného plánu Obce Chrasť nad Hornádom 

Obec Chrasť nad Hornádom, 053 63  Chrasť nad Hornádom 165. 

zmenu územného plánu treba priložiť kópiu katastrálnej mapy 
vyznačením dotknutého územia, resp. dotknutých pozemkov, ich parcelné čísla 

termíne sa nebude pri spracovaní týchto 

Ondrej Mihňák 
starosta obce  


