Onrc Sr,ovpNsxÁ [upča
VšnonEcNE zÁv ÁzNB xaRIADENIE
č. ll20l9

xroRÝnn sA PoDrA ZMIEN A DoPLNKov č. 4 ÚznnnNÉno plÁNu
oBCE SLovrnsx,,( lupča
nrExÍ ,l ooPÍŇl vŠrorncxl,zÁv )\zvÉ,NARIADENIE
oBcE St ovnxsrci [upč,t č.7|t20l2,
rronÝnn BOLI vYHlÁsrxr zÁvLzNrt,časn ÚznuxÉHo pt
Áxu oBcE SlovBxstli [upč.l l,
zxBxí xrsronšícH zMIEN A DopLNKov

obecné zastupitel'stvo v Slovenskej l-upČi podl,a 6, ods. 1 zákonač.
369/199o Zb.
o obecnom zriadenív znení neskorŠÍchpredpisov, v'súladě§
s ustanovením § 27 ods.3 zákona
Č, 50i1976 Zb, o územnom
Plánovaní a Štavebno.poiiáJŘu v znení neskoĚích predpisov vy_
dáva toto vŠeobecne závázné nariadenie, ktoným.á
Óooi. zmien a doplnkov č, 1 Uzemného
Plánu obce Slovenská l-upČa menía dopíňa v3eobecne závázné nariadenie
obce Slovenská
l-uPČa Č.7112012, ktoriým boli vyhlásené závázné časti
Ů;ňéh.;Ě;;o'bce
Slovenská
l-upča v znení neskorších zmien á doplnkov.
Prvá ěast'
Zmeny a doplnky
takto:

VŠeobecne závázné nariadenie Obce Slovenská l-upča č,71t2o12sa
mení a dopíňa

v

a)
b)

§ 4

l.

saza posledný odsek vkladá nový odsek

,,(9) Zmeny a doplnky č. 4

g, s textom, ktoný znie:

V lokalite D 4t1 zásobovanie pitnou_vodou z vlastnej studne, splaškové
vody odviesť do
vlastnej ŽumPY. Po vYbudovaní sietí sa napojit'na vlielnly vodovod
a na verejnú kanalizáciu.
Podl'a ustanovenia § 22 ods,S zákona č. 5o/1976 Zb. v znení
neskorších predpisov, ak sa
doŽiadaný orgán nevYjadrí v určenej.lehote, predpokladá sa, že
n"rna pňpomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie..''
ll.

V § 17 sa na konci vkladá text, ktoný znie:
,,Zmeny a doplnky č. 4

Závázný je výkres č, 6.''

V Prílohe Č. 1, v tabul'ke A. Určenie pll|u.tnY.n obmedzujúcich a vylučujúcich
kritérií,
sa za riadok C2.5, vkladá nový riadok D4l1 s textom, ktoný znie:
Priemysel
Nizko pod-

lažnázá-

stavba

Plochy určenépre kovovýrobu
a sklady
Limity funkčného využívania
v ochrannom pásme:
- nie sú stanovené
Limity priestorového usporiadania:
-zastavanosť max 80%

+1

Technológie zaťažqúce
okolie nad prípustnú
mieru
Obytná , rekreačná funkcia

maximálne8mpohrebeň

Druhá čast'
záverečnéustanovenia
Toto všeobecne

nariadenie č.112019 schválilo Obecné zastupitel'stvo
tdnutí dňa 29.1.2019 uznesením č, 3l2}1gtB

Toto všeobecne

nariadenie nadobúda účinnost'dňom

v Slovenskej l_upči na svojom

Mgr. Roland Íampďr

starosta obce Slovenská l-upča
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