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V Ždiari dňa 24.07.2014 

VEREJNÁ  VYHLÁŠKA 
 

VEC 

Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 15 Územného plánu obce Ždiar“ 

 
Obec Ždiar, ako príslušný orgán územného plánovania podľa § 16 zákona č.50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších doplnení (stavebný zákon), predložila na Okresný úrad 

Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky 

č. 15 Územného plánu obce Ždiar“. 

 

Základné údaje o obstarávateľovi: 

Obec Ždiar, Obecný úrad 202, 059 55  Ždiar 

štatutárny zástupca: Ing. Pavol Bekeš, starosta obce, tel: 052/4498107, e-mail: starosta@zdiar.sk 

spracovateľ: Ing.arch. Eva Mačáková, teL. 055/6338074, e-mail: urba@urba.sk 

 

Základné údaje o strategickom dokumente: 

Názov: Územný plán obce Ždiar 

Charakter: strategický dokument s miestnym dosahom – územnoplánovacia dokumentácia  obce 

do 2000 obyvateľov 

Hlavné ciele: v zmenách a doplnkoch územného plánu obce Ždiar v rozsahu administratívnych 

hraníc navrhnúť aktualizované zásady a regulatívy v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

 

Informujeme Vás, že do oznámenia je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Ždiari po dobu 14 

dní od jeho doručenia. 

 

Zároveň Vám oznamujeme, že svoje písomné stanoviská k Oznámeniu podľa § 6 ods. 5 zákona 

môžete doručiť najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia na adresu:  

Obec Ždiar, Obecný úrad 202, 059 55  Ždiar. 

 

 

 

        Ing. Pavol Bekeš, starosta obce 
 

 

Toto oznámenie má charakter verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené na úradnej tabuli po dobu 14 dní. 

Posledný deň vyvesenia sa považuje za deň doručenia. 

 

Vyvesené dňa: 24.07.2014      Zvesené dňa:  
 

           signet  

Pečiatka 

podpis oprávnenej osoby 
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