On c SrovENsKÁ [upča
Všnonnc n zlvÁznn NARIADENIE

č. ll2019
xov č. 4 Úznuxnrro plÁxu oBcE Slovnxsrc( lupčn
rronÝvr sA poDrA ZMIEN A
vÁzxÉNARIADENIE oBcE St ovnxsrci lupčn č.71l201Z,
MnNí,c. uopíŇn všBorncxn
Éč,lsrt ÚznuxÉtto pt Áxu oBcE SlovrxsxÁ Ijupč.l v
xronÝu BoLt vyHt,Ásnxr zÁv
zxnxí NnSXOnŠÍCHZMIEN A DOPLNKOV
Obecné zastupitel'stvo Slovenskej lupči podl'a § 6, ods. 1zákona č. 369/1990 Zb,
ích predpisov, v súlade s ustanovením § 27 ods, 3 zákona
o obecnom zriadení v znení
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov vyč. 50/1976 Zb. o územnom
:nie, ktoným sa podl'a zmien a doplnkov č. 1 Územného
dáva toto všeobecne závázné n
plánu obce Slovenská l-upča
í a dopíňa všeobecne závázné nariadenie obce Slovenská
závázné časti Územného plánu obce Slovenská
l-upča č.7112012, ktolým boli
[upča v znení neskorších zmien a doplnkov.

Prvá časť
Zmeny a dop!nky
všeobecne závázné

adenie Obce Slovenská l-upča é.71l2O12 sa mení a dopíňa

takto:

a)

b)

V § 4 sa za posledný
,,(9) Zmeny a doplnky č. 4

VlokaliteD4/1

vlastnej žumpy, Po
záciu.

l.

vkladá nový odsek 9, s textom, ktoný znie:
pitnou vodou z vlastnej studne, splaškové vody odviesť do
sietí sa napojiť na verejný vodovod a na verejnú kanali-

5 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, ak sa
Podl'a ustanovenia § 22
dožiadaný orgán nevyjadrí určenej lehote, predpokladá sa, že nemá pripomienky k návrhu územnoplánovacej
ll.

V § 17 sa na konci

text, ktoný znie:

,,Zmeny a doplnky č, 4

Závázný je rnýkres ě, 6."

V prílohe č, 1, v
sa za riadok C2.5, vkladá nový
Priemysel
Nízko pod-

lažnázá-

stavba

lll.
A. Určenie prípustných obmedzujúcich a vylučujúcich kritérií,
D4l,t s textom, ktoný znie:

určenépre kovovýrobu
ity funkčného využívania

rannom pásme:
sú stanovené
ity priestorového usporiadania:

Technológie zatažqúce
okolie nad prípustnú
mieru
Obytná , rekreačná funkcia

maximálne8mpohrebeň

Druhá čast'
záverečnéustanovenia
Toto všeobecne
v Slovenskej !-upči na svojom
Toto všeobecne

nariadenie č,1 12019 schválilo Obecné zastupitel'stvo
dňa 29.1.2019 uznesením č. 3/2019/B
nariadenie nadobúda účinnosťdňom L1. 2_,
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Mgr. Roland fampér
Vyvesené na úradnejtabuli dňa i.2.2019
Zvesené z úradnej tabule dňa .
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