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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE

č. 2/2018
o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Podhájska
Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej podľa § 6 ods. 2) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zariadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 50/1976Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto
všeobecnom záväznom nariadení:
§1
ÚVODNÉ USTANOVENIE
1. Územný plán obce Podhájska vypracovaný pre územie obce Podhájska je základným
nástrojom územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie obce a bol schválený
uznesením obecného zastupiteľstva č. XIX/1/2018 zo dňa 29.06.2018.
2. Týmto Všeobecne záväzným nariadením sa vyhlasuje „ Záväzná časť Územného plánu obce
Podhájska v súlade s § 27 a § 28 zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom
priadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov.
§2
ZÁVÄZNÁ ČASŤ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE PODHÁJSKA
1. Vyhlasuje sa Záväzná časť Územného plánu obce Podhájska
2. Záväzná časť Územného plán obce Podhájska rieši záväznými regulatívmi
verejnoprospešných stavieb hlavné zásady funkčného využitia, priestorového usporiadania
a limity užívania územia. Táto záväzná časť je neoddeliteľnou účasťou tohto Všeobecne
záväzného nariadenia.
§3
Spoločné ustanovenia
1. Schválený územný plán je v určenom rozsahu záväzným podkladom na vypracovanie
a schválenie ďalšej územnoplánovacej dokumentácie, na územné rozhodovanie a na
vypracovanie dokumentácie stavieb.
2. Schválený územný plán obce je uložený k nahliadnutiu na obecnom úrade v Podhájskej a na
okresnom úrade, odbor bytovej politiky a územného plánovania v Nitre.

§4
Účinnosť
1. Toto nariadenie bolo schválené OZ, ktoré sa konalo dňa 29.06.2018 uznesením OZ č.
XIX/1/2018.
2. Týmto VZN sa ruší VZN č. 5/2006 o vyhlásení záväzných častí UP obce Podhájska – zmeny
a doplnky č. 1 schválené uznesením Obecného zastupiteľstva č. 206/XXVI/060926 dňa
26.09.2006.

Ing. Vladimír Bakoš
starosta obce

