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NAŠA ZNAČKA
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eoRrSÁt:

Obyvatelia obce Turňa nad Bodvou,
odborná verejnosť, príslušné orgány,
organizácie a právnické osoby pósobiace

naúzemi obce a ostatné subjekty, ktorých
záujmy, naroky, predstavy a pod. sú

izemnýmplánom obce Turňa nad Bodvou
dotknuté

VYBAVUJE DÁTUM
Yarga / Dr. Flachbartová 29.07.2016

VAS L|ST ZNACKYlZ

plónu obce Turňa nad Bodvou

Obec Turňa nad Bodvou ako orgán územného plánovania pripravuje

pravidelné šworročné preskumanie platného územného plánu obce.

V zmysle § 30 ods. 4) zákona č. 5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov je obec povinná pravidelne, najmenej však raz
za štyri roky, preskúmať schválený územný plán, či nie sú potrebné jeho zmeny alebo
doplnky alebo či netreba obstarať nový izemný plan.
Z uvedeného dóvodu žiadame obyvateťov obce, odbornú verejnosť, organizácie a

právnické osoby pósobiace naúzemí obce a.t.ď. o návrhy, podnety k zmenám alebo
k doplneniu pl*ného územného plánu obce Turňa nad Bodvou.

Písomné návrhy a podnety je potrebné doručiť na Obecný úrad v Turni nad
Bodvou poštou alebo E-mailom (turna@turnanadbodvou.sk) do 30.09 .2016.
Na materiály, doručené po tejto lehote orgán územného plánovania nemusí
prihliadať!

Mgr.Atila Oravecz,
síarosta obce

Poudmka: Platnó Úrn ie zverejnenó na web sídle obce (www.turnanadbodvou.slý a prístupná verejnosti aj na

Obecnom úradev Turni nad Bodvou, vovopred dohodnutom termíne na tel. č. 055/33367I3,

IEL.: Úýredňa: +42l 55 4662101; Staíosta obce: +42l 55 4662138; IČo: 00691313 4662279; E-mail: tuma@tumanadbodvou,sk; rprr,.
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Címzett: Torna kózsóg lakosai, szak-nyilvánosság, szervek és szervezetek, mindazok, akik érdekei,

jogai, elképzelései érintettek

A terůlettervezési terv feliilvizsg óIatával kapcsolatos felszólítás

Torna, mint illetékes terúlettervezésért felelós szerv az érvényben lévó terúlettervezési
dokumentáció négyévenkénti felúlvizsgálatát indítv ány ozza.

A terúlettervezésról és építési rendtartásról szóló Tt. 5011976 szálmú tórvény 30 § 4 bekezdése

értelmében a kózség rendszeresen, de legalább négyévenként egyszer felúlvizsgálja a jóvtihagyott

terúlettervezési dokumentációt, hogy nem sziikséges e a kiegészítése illetve a módosítása, vagy
nincs-e sziikség egy új terůlettervezési dokumentáció kidolgozása.

Ezennel felkéťúk lakosainkat, ahozzáértó nyilvánosságot, illetékes szerveket és a kózség terúletén

tevékenykedó szervezeteket stb., hogy indítvanyukkal és javaslataikkal járuljanak hozzá

terúlettervezési dokumentáció kiegészítéséhez illetve módosítasához.

Az írásos javaslatokat 20t6. szeptember 30.-ig kell kézbesíteni a Torna-i Kózségi Hivatal

irattárába illetve elektronikus formában (turna@tumanadbodvou. sk).

A határidó utáni beadványokat a feldolgozó figyelmen kívúl hagyhatja.


