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Č. j.: 431/2019                                                                                       Stakčín 14.10.2019 

OZNÁMENIE 

o obstarávaní Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Stakčín  

a pozvánka na prerokovanie 

 

 Obec Stakčín pristúpila k zabezpečeniu spracovania zmien a doplnkov (ZaD) č. 2 

v súčasnosti platného územného plánu obce (ÚPN-O). Spracovateľom ZaD č. 2 ÚPN-O Stakčín 

je Ing. arch. Eva Mačáková, autorizovaný architekt.  

 Týmito zmenami a doplnkami sa v prvom rade navrhujú korekcie riešenia funkčných 

plôch, ktoré vyplývajú zo ZaD č. 1 ÚPN-O Stakčín – ide najmä o tieto korekcie: 

 úprava vymedzenia funkčných plôch pre výrobu 

 spresnenie foriem budúceho možného využitia parku, ako národnej kultúrnej pamiatky 

 potvrdenie plôch sprievodnej zelene pozdĺž Cirochy 

 zrušenie navrhovanej plochy pre golf a korekcie ďalších plôch rekreácie a športu 

 korekcie plôch pre rodinné domy, občiansku vybavenosť a súvisiace záhrady. 

Ďalšie návrhy na zmeny a doplnky vyplývajú z aktuálnych potrieb obce a sú to hlavne 

novonavrhované: 

 plochy pre výrobu a poľnohospodársku výrobu 

 plochy pre šport, rekreáciu a agroturistiku 

 plochy občianskej vybavenosti 

 dopravné trasy, chodníky, cyklomagistrála, cyklocestička a iná technická infraštruktúra 

 úpravy železničného priecestia na vstupe do obce 

 plochy pre výstavbu rodinných domov, vrátane využitia prieluk 

 korekcia lokality pre kynologický klub, obnova rybníka, rozšírenie cintorína, vymedzenie 

plochy vojnového cintorína ako národnej kultúrnej pamiatky a i. 

Vzhľadom na veľký počet navrhovaných zmien a doplnkov (cca 50) sa s konkrétnymi  

návrhmi možno podrobnejšie oboznámiť nahliadnutím do úplnej textovej a grafickej 

dokumentácie návrhu ZaD č. 2 ÚPN-O Stakčín, ktorá je k dispozícii na Obecnom úrade v 

Stakčíne a tiež na internetovej stránke obce http://stakcin.eu/. 

Súčasne Vás informujeme, že verejné prerokovanie tohto návrhu zmien a doplnkov 

s výkladom spracovateľa a obstarávateľa  sa uskutoční dňa  24. októbra 2019 (štvrtok) o 16.00 

hod. na Obecnom úrade v Stakčíne 

Prípadné pripomienky zo strany občanov resp. právnických osôb pôsobiacich na území 

obce možno vzniesť písomne poštou alebo osobným doručením do 30 dní od termínu 

zverejnenia tohto oznámenia. 
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