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OZNÁMENIE 
o začatí prerokovania zmien a doplnkov Územného plánu obce Veľopolie 
 
 Obec Veľopolie pristúpila k zabezpečeniu spracovania zmien a doplnkov 
(ZaD) č. 1 v súčasnosti platného územného plánu obce (ÚPN-O). 
Spracovateľom ZaD č. 1 ÚPN-O Veľopolie je Ing. arch. Eva Mačáková, 
autorizovaný architekt.  

Rámcovú charakteristiku navrhovaných zmien a doplnkov uvádza 
tabuľka: 

zme
-na 

lokalita/ 
problematika 

popis 

 
a 

základňová 
stanica 
GSM/LTE  

Pôvodné funkčné využitie lokality: výrobné plochy 
Navrhované funkčné využitie lokality: základňová stanica verejnej 
elektronickej komunikačnej siete  GSM/LTE siete O2 Slovakia – 
stožiar vysoký 25 m 

 
b 

3 jestvujúce RD Pôvodné funkčné využitie lokality: bývanie v  rodinných  domoch, 
v ÚPN plochy záhrad 
Navrhované funkčné využitie lokality: overenie a potvrdenie  
bývania v 3  rodinných  domoch 

c oddychová zóna Pôvodné funkčné využitie lokality: záhrady 
Navrhované funkčné využitie lokality: oddychovú zónu- verejnú 
zeleň 

 
d 

5 navrhovaných 
RD 

Pôvodné funkčné využitie lokality: záhrady 
Navrhované funkčné využitie lokality: plochy pre 5 rodinných 
domov a technickej vybavenosti  

 
e 

návrh 
multifunkčného 
ihriska  

Pôvodné funkčné využitie lokality: plochy občianskej vybavenosti 
- amfiteáter 
Navrhované funkčné využitie lokality: plochy občianskej 
vybavenosti - multifunkčné ihrisko a amfiteáter 

 
f 

hranice 
inundačného 
územia  

Doplnenie hraníc inundačného územia do grafickej časti 
dokumentácie - výkresu č. 2  

 
g 

rekonštrukcia 
miestnej 
komunikácie 

Pôvodné funkčné využitie lokality: miestna komunikácia 
Navrhované funkčné využitie lokality: miestna komunikácia  

 
h 

návrh zmeny 
funkčného 
využitia areálu 
drevovýroby 

Pôvodné funkčné využitie lokality: výrobné plochy 
Navrhované funkčné využitie lokality: agroturistika, bývanie 



Do úplnej textovej a grafickej dokumentácie návrhu ZaD č. 1 ÚPN-O 
Veľopolie možno nahliadnuť na obecnom úrade a tiež na www stránke obce 
www.velopolie.sk. 

Súčasne Vás informujeme, že verejné prerokovanie tohto návrhu zmien 
a doplnkov s výkladom spracovateľa a obstarávateľa  sa uskutoční  

 
dňa 15. marca 2017 (streda) o 15:00 hod. 

 
na Obecnom úrade Veľopolie. 

Pripomienky zo strany občanov a právnických osôb pôsobiacich na území 
obce Veľopolie možno vzniesť písomne, poštou alebo osobným doručením, a to 
do 30 dní od zverejnenia tohto oznámenia. 
 
 
 
 
                                                                                         Ing. Valéria Klapáčová 
                                  starostka obce 
 
 
 
 
 
Vyvesené dňa 22.2.2017                                         Zvesené dňa: ............ 2017 
 
 

 


