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Oznámenie o prerokovaní  ÚPN-O  Heľpa  - Zmeny a doplnky č.1 

Obec Heľpa 
Obecný úrad Heľpa, Farská  588/2, 976 68 Heľpa 

Tel.: 0905651122, 0911 318 459, email : starosta@helpa.sk  andrea.durcova@helpa.sk 

č. j. : …............................ 
 

OZNÁMENIE O VEREJNOM PREROKOVANÍ 

 

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HEĽPA 
ZMENY A DOPLNKY Č.1  

 

Obec Heľpa ako orgán územného plánovania podľa §16, odst. (2) Stavebného zákona č.50/1976  Zb. 
v znení neskorších predpisov zverejňuje v súlade s § 22 Stavebného zákona Oznámenie o prerokovaní 
Územného plánu obce Heľpa – Zmeny a doplnky č.1. 

Obec Heľpa v zmysle §22 Stavebného zákona 
o z n a m u j e    v e r e j n o s t i 

začatie verejného prerokovania 
Územného  plánu obce Heľpa – Zmeny a doplnky č.1. 

 
Dokumentácia ÚPN-O Heľpa – Zmeny a doplnky č.1 je vystavená na verejné nahliadnutie počas 
pracovných dní na Obecnom úrade obce Heľpa, zároveň je zverejnená na www.helpa.sk a 
www.uzemneplany.sk. Požiadavky na verejné nahliadnutie je potrebné vopred ohlásiť a dohodnúť 
telefonicky na nižšie uvedené čísla Obecného úradu Heľpa. 
Vaše požiadavky týkajúce sa prerokovania dokumentácie /doplňujúce informácie a iné podklady, 
zaslanie elektronickou poštou/ adresujte v uvedenom období na adresu obce, resp. odborne 
spôsobilej osoby, zabezpečujúcej obstarávanie ÚPN–O Heľpa – Zmeny a doplnky č.1: 

- Obecný úrad Heľpa, Farská 588/2, 976 68 Heľpa, tel. 0905 651 122, 0911 318 459, e-mail:  
starosta@helpa.sk  andrea.durcova@helpa.sk    

- Ing. arch. Jozef Macko – odborne spôsobilá osoba na obstarávanie  ÚPP a ÚPD – reg. číslo 328, 
0944 341 971, 1007majo@gmail.com   

 Písomné stanoviská a pripomienky k ÚPN-O Heľpa – Zmeny a doplnky č.1 možno uplatniť do 
30 dní odo dňa doručenia oznámenia a do 30 dní odo dňa zverejnenia – v období od 04.05.2021 do 
04.06.2021, kedy končí lehota verejného prerokovania, stanovená v zmysle § 22 citovaného zákona.  

 

Stanoviská je potrebné zaslať na adresu:  
Obec Heľpa 
Obecný úrad Heľpa 
Farská 588/2  
976 68 Heľpa 

 

............................................................ 
Peter HYRIAK 

starosta obce Heľpa 
 

Vyvesené dňa: 04.05.2021                                                            Zvesené dňa: ……………… 
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