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Spišský Štiavnik 
13.03.2018 

   

    
OZNÁMENIE o začatí prerokovania  

zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Spišský Štiavnik 

Obec Spišský Štiavnik zabezpečuje spracovanie zmien a doplnkov (ZaD) 
č. 2 v súčasnosti platného územného plánu obce (ÚPN-O). Spracovateľom ZaD 
ÚPN-O Spišský Štiavnik je Ing. arch. Eva Mačáková, autorizovaný architekt.  

Charakteristika zmien: 
 

č. 
zmeny lokalita popis 

9 Rozšírenie 
lokality Osada 
západne  

Pôvodné funkčné využitie lokality: orná pôda 

Navrhované funkčné využitie lokality: polyfunkčné plochy rodinných domov a 
bytových domov 

10 Rozšírenie 
lokality Osada  
južne   

Pôvodné funkčné využitie lokality: orná pôda 

Navrhované funkčné využitie lokality: polyfunkčné  plochy rodinných domov  a 
bytových domov  

11 Miestna 
komunikácia 

Pôvodné funkčné využitie lokality: občianske vybavenosť, verejná zeleň  a 
ostatné plochy 

Navrhované funkčné využitie lokality: miestna komunikácia s chodníkom 

12 Rozšírenie areálu 
základnej školy  

Pôvodné funkčné využitie lokality: orná pôda 

Navrhované funkčné využitie lokality: občianska vybavenosť  

13 Rodinný dom  Pôvodné funkčné využitie lokality: občianska vybavenosť (návrh rozšírenia 
základnej školy) 

Navrhované funkčné využitie lokality: rodinný dom 

14 Rodinný dom  Pôvodné funkčné využitie lokality: záhrada  

Navrhované funkčné využitie lokality: rodinný dom 

15 Materská škola a 
požiarna zbrojnica 

Pôvodné funkčné využitie lokality:  občianska vybavenosť  komerčná 

Navrhované funkčné využitie lokality: občianska vybavenosť - materská škola a 
požiarna zbrojnica 

16 Parkovisko Pôvodné funkčné využitie lokality:  zeleň 

Navrhované funkčné využitie lokality: dopravné plochy 



17 Odvedenie 
povrchovej vody 
z komunikácií 

Pôvodné funkčné využitie lokality: komunikácie, ostatná plocha 

Navrhované funkčné využitie lokality: rigoly vedľa komunikácií resp. 
kanalizácia dažďovej vody 

18 Zrušenie 
kompostoviska  

Pôvodné funkčné využitie lokality: návrh kompostoviska 

Navrhované funkčné využitie lokality: hospodársky dvor (potvrdenie 
jestvujúcej funkcie) 

19 Výrobný areál  Pôvodné funkčné využitie lokality: lúka 

Navrhované funkčné využitie lokality: výrobný areál  s prístupovými 
komunikáciami 

20 Kompostovisko a 
zberný dvor 

Pôvodné funkčné využitie lokality: lúka 

Navrhované funkčné využitie lokality: kompostovisko a zberný dvor na ploche 
výrobného areálu 

 

 
Do úplnej textovej a grafickej dokumentácie návrhu ZaD č. 2 ÚPN-O 

Spišský Štiavnik sa dá nahliadnuť na obecnom úrade, resp. na www stránke 
obce www.spisskystiavnik.sk. 

Súčasne Vás informujeme, že dňa  
4. apríla 2018 (streda) o 16:30 hod. 

sa na obecnom úrade uskutoční prerokovanie ZaD č. 2 ÚPN-O pre občanov 
Spišského Štiavnika a právnické osoby pôsobiace na území obce, a to 
s výkladom spracovateľky územného plánu. 

Písomné pripomienky občanov a právnických osôb pôsobiacich v 
Spišskom Štiavniku možno vzniesť poštou či osobným doručením do 30 dní od 
zverejnenia tohto oznámenia.  
 
 
 
 
                                                                                  Mária Kleinová 
                        starostka obce 
 
 
 
 
 
 
Oznámenie vyvesené: 13. marca 2018           Oznámenie zvesené: ............. 2018 


