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Zn.: 4995/2021/004 
Vybavuje:  
Ing. Vladimír Šterbák 
tel.: 0905 339 156 

   V Podolínci 15. 12. 2021 

 
VEC 
Zverejnenie zmien a doplnkov územného plánu mesta Podolínec (august 2021) – žiadosť 
o vyjadrenie – verejná vyhláška 

Mesto Podolínec, ako orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu 
dokumentáciu v zmysle § 16 ods. 2 zák. č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, obstaráva zmeny doplnky územného plánu mesta 
Podolínec (august 2021). 

V súlade s § 23 ods. 1 stavebného zákona Mesto Podolínec vyzýva verejnosť – fyzické 
a právnické osoby, aby sa k návrhu  zmien a doplnkov územného plánu mesta Podolínec (august 2021) 
( ďalej len „Návrh ZaD ÚPN-O“) vyjadrili po dobu 30 dní odo dňa jeho vyvesenia. Do podkladov návrhu 
zmien a doplnkov je možné nahliadnuť na Mestskom úrade Podolínec. 

Verejné prerokovanie návrhu  ZaD ÚPN-O sa uskutoční za účasti spracovateľa dňa 13. 01. 
2022 o 10:00 hod vo veľkej zasadačke Mestského úradu Podolínec. 

Návrh ZaD ÚPN-O bude v uvedenom čase vyvesený v zasadacej miestnosti Mestského úradu 
Podolínec (prístup do miestnosti bude obmedzený tak, aby sa v miestnosti nenachádzal väčší počet 
osôb v zmysle platného COVID automatu a spracovateľ návrhu v zasadacej miestnosti Mestského 
úradu Podolínec na prípadne otázky bude odpovedať postupne). 

Tento postup Mesto Podolínec zvolilo z dôvodu obmedzenia činnosti vyplývajúcich 
z ustanovení stavebného zákona, týkajúcich sa verejného prerokovania (mimoriadnej situácie 
v Slovenskej republike vyhlásenej Vládou Slovenskej republiky v súvislosti s vysoko nebezpečnou 
nákazou spôsobenou koronavírusom 2019-nCoV - obmedzenie  zhromažďovania sa väčšieho počtu 
osôb na zabránenie šírenia vírusu).  

Zároveň Mesto Podolínec týmto žiada žiada verejnosť, ak je to možné, aby svoje požiadavky 
o vysvetlenie týkajúce sa predloženého návrhu uplatňovali na spracovateľa Ing. arch. Rudolfa Kruliaca 
elektronickou formou na r.kruliac@gmail.com  alebo telefonicky na č. t. 0905 536 540. 

V zmysle § 22 ods. 1 stavebného zákona Mesto Podolínec týmto upozorňuje verejnosť, že je 
oprávnená podať pripomienky k návrhu územného plánu obce do 30 dní odo dňa oznámenia. Na 
neskôr doručené pripomienky sa nebude prihliadať. Osobné podanie je možné iba do pripravenej 
schránky umiestnenej v priestoroch MsÚ a spôsobom podľa pokynov zverejnených mestom. 

Pripomienky je potrebné doručiť písomne na adresu: Mestský úrad Podolínec, Námestie 
Mariánske 3, 065 03 Podolínec, príp. do úradnej elektronickej schránky  mesta Podolínec. 

Návrh zmien a doplnkov územného plánu obce je tiež zverejnený na webovej stránke mesta 
na adrese: 

Zverejnenie návrhu sa doručuje formou verejnej vyhlášky. 

 

Mgr. Jaroslav  Seman 
                                                                     primátor mesta  


