VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
č. 3/2018
O ÚZEMNOM PLÁNE OBCE ZAVAR
Obecné zastupiteľstvo obce Zavar na základe samosprávnej pôsobnosti podľa §4 ods. 1 a
§6 ods. 1zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení nesk. predpisov a v zmysle §
27 ods. 3) zákona č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z. v znení
neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie o Územnom pláne
obce Zavar (ÚPN):
Článok 1
Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je vyhlásenie záväznej časti Zmeny
10/2018 ÚPN obce Zavar (základne zásady usporiadania územia a spôsob jeho
využívania), na základe schválenia Zmeny 10/2018 ÚPN obce Zavar.
Článok 2
1) Zmena 10/2018 Územného plánu obce Zavar mení a dopĺňa záväznú časť Územného
plánu obce Zavar, ktorá bola vyhlásená VZN č. 9/2002 zo dňa 28.11.2002, v znení VZN č.
10/2003 (ZMENA 01/2003) zo dňa 28.10.2003, VZN č. 12/2004 (ZMENA 02/2004) zo dňa
14.9.2004, VZN č. 1/2006 (ZMENA 03/2006) zo dňa 11.4.2006, VZN č. 2/2006 (ZMENA
04/2006) zo dňa 30.11.2006, VZN č. 1/2007 (ZMENA 05/2007) zo dňa 15.10.2007, VZN č.
3/2008 (ZMENA 06/2008) zo dňa 24.11.2008, VZN č. 2/2012 (ZMENA 08/2012) zo dňa
2.7.2012, v znení VZN č. 01/2014 (ZMENA 7/2011) zo dňa 10.2.2014 a v znení VZN č. 2/2017
zo dňa 07.08.2017 (ZMENA 9/2016).
2) Vymedzenie územia Územného plánu obce Zavar je určené hranicou katastrálneho
územia obce Zavar.
3) Priestorové vymedzenie územia Zmeny 10/2018 je vyznačené v grafickej časti ZMENY
10/2018 Územného plánu obce Zavar.
Článok 3
Záväzná časť Zmeny 10/2018 Územného plánu obce Zavar (základne zásady
usporiadania územia a spôsob jeho využívania) s vyznačením zmien je v prílohe k tomuto
nariadeniu a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.
Článok 4
Dokumentácia Zmeny 10/2018 Územného plánu obce Zavar bude po jej schválení
uložená a možno do nej nahliadnuť na Obecnom úrade v Zavare, na Okresnom úrade
v Trnave, odbor výstavby a bytovej politiky a na stavebnom úrade v Trnave (Spoločný
obecný úrad v Trnave).
Článok 5
1) VZN a jeho vyhlásenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Zavar dňa
05.11.2018 uzn. č. 92/2018.
2) Schválené všeobecne záväzné nariadenie nadobudne účinnosť 15 dňom od jeho
vyhlásenia.
Rudolf Baroš
starosta obce
Vyvesené dňa : 28.11.2018
Zvesené dňa :
Poznámka : Do prílohy č. 1 tohto VZN je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Zavare,
alebo na webovej stránke obce www.zavar.sk.
Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce Zavar od 14.09.2018 do 02.11.2018.

