Všeobecne záväzné nariadenie obce Šarovce č. 6/2009 o záväznej časti
Územného plánu obce Šarovce
Obec Šarovce podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. 1
ÚVODNÉ USTANOVENIA
(1)
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce
Šarovce, schválená uznesením Obecného zastupiteľstva č. 18/1/2009 zo dňa 25.08.2009.
(2)
Územný plán obce rieši celé územie obce Šarovce - katastrálne územie Veľké Šarovce,
katastrálne územie Malé Šarovce a katastrálne územie Veselá.
Čl. 2
ZÁVÄZNÁ ČASŤ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE ŠAROVCE
(1)

Záväznú časť územného plánu obce Šarovce tvorí:

a) Textová časť – kapitola č. 3 - Záväzná časť, ktorá obsahuje základné zásady usporiadania
územia a limity jeho využitia určené v záväzných regulatívoch funkčného a priestorového
usporiadania územia a vymedzenie verejnoprospešných stavieb a je uvedená v prílohe č. 1 tohto
VZN;
b) Grafická časť :
- výkres: č. 03-1 a 03-2 „Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného
využívania územia I. a II.“
Tieto výkresy sú neoddeliteľnou prílohou tohto VZN.
Čl. 3
SPOLOČNÉ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
(1)
Schválený územný plán obce je v určenom rozsahu záväzným alebo smerným podkladom
na vypracovanie a schválenie ďalšej územnoplánovacej dokumentácie, na územné rozhodovanie
a na vypracovanie dokumentácie stavieb.
(2)
Ak toto nariadenie neustanovuje inak, postupuje sa v konaní o územnom plánovaní podľa
stavebného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov.

(3)
Dokumentácia schváleného územného plánu obce je uložená a možno do nej nahliadnuť na
Obecnom a stavebnom úrade v Šarovciach a na Krajskom stavebnom úrade v Nitre.
(4)
Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach svojím
uznesením č. 18/1/2009 dňa 25.8.2009 a účinnosť nadobúda 15.dňom od zverejnenia na úradnej
tabuli obce Šarovce po jeho schválení.

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce Šarovce dňa:

03.08.2009

VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Šarovce dňa:

26.08.2009

VZN nadobúda účinnosť dňa:

10.09.2009

V Šarovciach, dňa 25.08.2009

JUDr. Judita Trníková
starostka obce Šarovce

