OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V GÁNOVCIACH ZVOLÁVA OBYVATEĽOV OBCE
NA VEREJNÉ ZHROMAŽDENIE K ZMENÁM ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE
GÁNOVCE
DŇA 24. 02. 2020 o 18.00 hod. v sále OcÚ.
Obecné zastupiteľstvo v Gánovciach na základe § 11b zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení zvoláva zhromaždenie obyvateľov obce na prerokovanie veci územnej samosprávy –
zmien územného plánu obce Gánovce.
Obec Gánovce eviduje návrhy na zmenu územného plánu obce podávané od roku 2017.
Nakoľko je územnoplánovacia dokumentácia základným nástrojom územného rozvoja a
starostlivosti o životné prostredie obcí (§ 8 ods. 3 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon)) a zároveň je v kompetencii obecného zastupiteľstva
rozhodovať o základných otázkach života obce, o. i. i schvaľovať územný plán obce alebo jej
časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce (§ 11 ods. 4 písm. c) zák. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení), poslanci obecného zastupiteľstva zvolávajú verejné zhromaždenie
obyvateľov obce k prerokovaniu navrhovaných zmien územného plánu.
Občania si môžu navrhované zmeny pozrieť na webovom sídle obce: www.ganovce.sk
v sekcii Samospráva – Územný plán, resp. na sekretariáte obecného úradu v čase úradných
hodín.
Verejné zhromaždenie k zmenám územného plánu obce Gánovce nie je procesným bodom
schvaľovania zmien územného plánu (teda nie je chápané ako verejné prerokovanie podľa §
21 ods. 3 zákona 50/1976 (stavebný zákon)). Cieľom verejného zhromaždenia je predstavenie
jednotlivých návrhov na zmeny územného plánu, predstavenie vízie vedenia obce o územnom
rozvoji obce a diskusia v takom smere, aby zmena územného plánu bola skutočne vecou
verejnou, ku ktorej majú možnosť vyjadriť sa nielen vlastníci pozemkov, ale aj ostatní
obyvatelia obce.
Na zvolaní Verejného zhromaždenia sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Gánovciach
uznesením č. 6/1/2020 dňa 09. 02. 2020.
Aktuálny územný plán (okrem zmien a doplnkov č. 3 – 5) je zverejnený na stránke:
https://ganovce.sk/uzemny-plan/ . Na tomto odkaze sú zverejnené aj požiadavky od
vlastníkov pozemkov v rámci 6. zmeny ÚPN-O.
Program verejného zhromaždenia:
1) Územný plán obce – stručný opis existujúceho stavu,
2) predstavenie zmien územného plánu navrhovateľmi na jeho zmenu prostredníctvom
projekcie,
3) diskusia, záver.

poslanci Obecného zastupiteľstva v Gánovciach

