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V E R E J N Á    V Y H L Á Š K A 

 
 

Mesto Partizánske, ako príslušný orgán územného plánovania v zmysle § 16 zákona 

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 

(stavebný zákon) a v zmysle § 4 ods. 3 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a § 18 ods. 4 stavebného zákona, obstaráva a zabezpečuje 

spracovanie územnoplánovacej dokumentácie mesta Partizánske. Mesto Partizánske v súlade 

s § 22 stavebného zákona zverejňuje oznámenie o prerokovaní návrhu zmien a doplnkov 

Územného plánu mesta Partizánske: 

 

„Zmena a doplnok č. 12 Územného plánu mesta Partizánske“ 
 

„Zmena a doplnok č. 12 Územného plánu mesta Partizánske“ rieši zmenu funkčného 

využívania a určenia hmotovo – priestorových regulatívov v lokalite označenej Z 12 

pozostávajúcej z parciel č. 4170/1, 4173/1, 4170/20, 4164/14, 4173/8, 4173/7 a časť parcely č. 

4164/3 v k.ú. Partizánske. Z určeného využívania plôch PV – plochy priemyselnej výroby a ako 

DP-S – plochy dopravných služieb a služieb motoristom ležiacich v zastavanom území 

urbanistického obvodu Lány na funkčné využitie POS - plochy občianskej vybavenosti obchodu a 

služieb.  Zmenou dochádza k úprave priestorového vymedzenia regulačných blokov. 

 

Do textovej a grafickej časti dokumentácie je možné nahliadnuť na webovom sídle mesta 

www.partizanske.sk alebo na Mestskom úrade v Partizánskom, kancelária č. 43 v čase od 7:30 do 

14:00 hod. Prípadné pripomienky a námety je potrebné podať písomne a doručiť najneskôr do 30 

dní od vyvesenia na adresu: Mesto Partizánske, Mestský úrad Partizánske, Námestie SNP 

212/4, 958 01 Partizánske. Na neskôr podané pripomienky sa neprihliada. Deň doručenia je 

deň podania na pošte alebo na podateľni Mestského úradu Partizánske.  

 

Zodpovedný spracovateľ: K2-ART, s.r.o., Dlhá 16, 949 01  Nitra, Ing. arch. Rastislav 

Kočajda. 

Odborne spôsobilá osoba na obstarávanie ÚPD: Ing. arch. Anna Hudecová, osvedčenie 

o odbornej spôsobilosti reg.č. 316. 

 

 

 

doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD. 

  primátor mesta 
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