
ÚDAJE Z KATASTRA:

TYP PLOCHY:

GPS SÚRADNICE POLOHY:

Celková plocha nehnuteľnosti:

Z toho nezastavaná plocha:

Popis budovy:

Umiestnenie v obci: intravilán

Počet vlastníkov: 1

Vlastník:

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

Adresa/Sídlo:

Telefón:

E-mail:

Adresa www:

Meno/Názov:

1000 m2

Suchá nad Parnou

Ing. Daniela Balážová, PhD. - starostka

obecsucha@gmail.com

http://www.suchanadparnou.sk

+421 33 5580 174, +421 33 5580 121

Obec Suchá nad Parnou

iná budova

880 m2

48.410661°N,17.4873°E

Obecný úrad Suchá nad Parnou

Suchá nad Parnou 68, 919 01, Slovenská republika

www.circuse.eu

- Nedostatočne využívané územie

MIKROREGIÓN TRNAVA

ÚDAJE Z KATASTRA:

TYP PLOCHY:

GPS SÚRADNICE POLOHY:

Celková plocha nehnuteľnosti:

Z toho nezastavaná plocha:

Popis budovy:

Umiestnenie v obci: extravilán

Počet vlastníkov: 1

Vlastník:

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

Adresa/Sídlo:

Telefón:

E-mail:

Adresa www:

Meno/Názov:

+421 33 5529 103, +421 33 5529 195

Šelpice

48.430155°N,17.528°E

9766 m2

9766 m2

Obec Šelpice

Ružena Opálková - starostka

http://selpice.eu/starosta

Obecný úrad Šelpice

Šelpice 195, 919 09, Slovenská republika

- Nedostatočne využívané územie

10. 11.

POPIS:

DIVOKÁ SKLÁDKA

Pozemok na západnom okraji obce.

POPIS:

ZÁHRADA PRI BUDOVE

susediaci s budovou obecného úradu.

pri štátnej ceste č. III/5046,

Budova a pozemok v obci, časť Mestečko,

VÝZNAM:

NAVRHOVANÉ VYUŽITIE:

VÝZNAM:

NAVRHOVANÉ VYUŽITIE:

HODNOTY

II. PRÍRODNÉ

SÚČASNÉ VYUŽITIE: SÚČASNÉ VYUŽITIE:

až 173. Na časti pozemku sa nachádzajú dreviny a stavebný odpad.

Voľný nezastavaný pozemok za záhradami rodinných domov č. 163

dolné podlažie je voľné, nevyužívané.

štátnej polície. V súčasnosti sú v hornom podlaží nájomníci,

Pozemok priľahlý k budove č. 69, v minulosti využívanej ako sídlo

    náučného chodníka

    pre rozšírenie prírodných plôch v obci v rámci existujúceho

●  nevyužitá záhrada pri schátranej budove, má potenciál

    a krátkodobú rekreáciu miestnych obyvateľov

    verejne dostupným miestom pre spoločenské kontakty

    po odstránení, zrevitalizovaní a dosadbe zelene 

●  súčasná divoká skládka stavebného odpadu má  potenciál stať sa

●  rekreácia, turistický ruch, envirovýchova

    budovy pričleniť k existujúcemu náučnému chodníku

●  po dobudovaní vegetáciou, mobiliárom a obnove prislúchajúcej

    miestnych obyvateľov

●  spoločenské kontakty a krátkodobá rekreácia

http://selpice.eu

www.circuse.eu

http://www.central2013.eu
http://www.suchanadparnou.sk
http://www.suchanadparnou.sk
http://goo.gl/maps/gQgGe
http://www.circuse.eu
http://www.central2013.eu
http://selpice.eu
http://goo.gl/maps/E5Cv6
http://selpice.eu/starosta
http://selpice.eu
http://www.circuse.eu

