
 

 

 
VÁŽENÍ OBČANIA, 

 
 vychádzajúc z požiadaviek a doposiaľ zisťovaných prieskumov záujmu 

vlastníkov resp. spoluvlastníkov pozemkov o vybudovanie komunikácie v zmysle 

územného plánu /viď vyznačené záujmové územie/ pre zhodnotenie ich 

súčasných pozemkov na pozemky stavebné, 

 
 

ZVOLÁVAME 
 

VEREJNÉ ZHROMAŽDENIE 
 

24.5.2012 o 17.00 hod. 
 
 
 

do sály kultúrneho domu v Lorinčíku, za účelom hľadania kompromisov 

jednotného postupu možnosti zrealizovania uvedenej komunikácie pre prístup k 

budúcim stavebným pozemkom. 

 Vyzývame preto najmä vlastníkov predmetných pozemkov, aby sa vo 

vlastnom záujme zúčastnili tohto stretnutia, prejavili svoj názor a podľa 

možnosti o tomto stretnutí informovali aj svojich spoluvlastníkov nehnuteľnosti, 

ktorí nie sú obyvateľmi našej MČ. 

 V prípade dotazov sa informujte na miestnom úrade MČ Košice – 

Lorinčík osobne resp. na t.č. 055/7898990, 0911 216 047 alebo e-mailom: 

urad@mclorincik.sk, starosta@mclorincik.sk  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
VÁŽENÍ OBČANIA, 
 
 vychádzajúc z požiadaviek a doposiaľ zisťovaných prieskumov záujmu vlastníkov 
resp. spoluvlastníkov pozemkov o vybudovanie komunikácie v zmysle územného plánu /viď 
vyznačené záujmové územie vo vývesných tabuliach MČ Košice - Lorinčík/ pre zhodnotenie 
ich súčasných pozemkov na pozemky stavebné, 
 

ZVOLÁVAME 
 

VEREJNÉ ZHROMAŽDENIE 
 

24.5.2012 o 17.00 hod. 
 

do sály kultúrneho domu v Lorinčíku, za účelom hľadania kompromisov jednotného postupu 
možnosti zrealizovania uvedenej komunikácie pre prístup k budúcim stavebným pozemkom. 
 Vyzývame preto najmä vlastníkov predmetných pozemkov, aby sa vo vlastnom záujme 
zúčastnili tohto stretnutia, prejavili svoj názor a podľa možnosti o tomto stretnutí informovali 
aj svojich spoluvlastníkov nehnuteľnosti, ktorí nie sú obyvateľmi našej MČ. 
 V prípade dotazov sa informujte na miestnom úrade MČ Košice – Lorinčík osobne 
resp. na t.č. 055/7898990, 0911 216 047 alebo e-mailom: urad@mclorincik.sk, 
starosta@mclorincik.sk  
 
    
         Jozef Hovanec 
        starosta MČ Košice-Lorinčík, v.r. 

 
 
VÁŽENÍ OBČANIA, 
 
 vychádzajúc z požiadaviek a doposiaľ zisťovaných prieskumov záujmu vlastníkov 
resp. spoluvlastníkov pozemkov o vybudovanie komunikácie v zmysle územného plánu /viď 
vyznačené záujmové územie/ pre zhodnotenie ich súčasných pozemkov na pozemky stavebné, 
 

ZVOLÁVAME 
 

VEREJNÉ ZHROMAŽDENIE 
 

24.5.2012 o 17.00 hod. 
 

do sály kultúrneho domu v Lorinčíku, za účelom hľadania kompromisov jednotného postupu 
možnosti zrealizovania uvedenej komunikácie pre prístup k budúcim stavebným pozemkom. 
 Vyzývame preto najmä vlastníkov predmetných pozemkov, aby sa vo vlastnom záujme 
zúčastnili tohto stretnutia, prejavili svoj názor a podľa možnosti o tomto stretnutí informovali 
aj svojich spoluvlastníkov nehnuteľnosti, ktorí nie sú obyvateľmi našej MČ. 
 V prípade dotazov sa informujte na miestnom úrade MČ Košice – Lorinčík osobne 
resp. na t.č. 055/7898990, 0911 216 047 alebo e-mailom: urad@mclorincik.sk, 
starosta@mclorincik.sk  
 
 
         Jozef Hovanec 
        starosta MČ Košice-Lorinčík, v.r. 


